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Teksti 1. Mooseksen kirja 9:12-16
Minä teen liiton ja annan teille lupaukseni: koskaan enää ei vedenpaisumus tuhoa 
kaikkea elävää, se ei koskaan enää hävitä maata." - - -  minä asetan kaareni 
pilviin, ja se on oleva merkkinä minun ja maan välisestä liitosta. Kun annan pilvien 
nousta taivaalle ja sateenkaari näkyy pilvissä, muistan liiton, jonka olen tehnyt 
kaikkien elävien olentojen, kaiken elollisen kanssa.
 
 
Kun Irakin ensimmäinen sota alkoi, toivoi Pentti 
Linkola julkisuudessa sinne merkittävää tappamista. 
Linkola oli sanonut ihmiskunnan olevan maapallolla kuin 
syöpä, joka on vaarassa tuhota sen. Liiat ihmiset 
joutaisivat kuolla.

Mahtaako tämä äärimmäinen luonnonsuojelija muistaa 
että Jumala on ” tehnyt linkolat ” jo kauan sitten. Kun 
pahuus ja väkivalta lisääntyi maan päällä Jumala päätti 
tuhota siitä siksi kaiken elämän. 

Raamatussa kerrotaan: Kun Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että 
heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat, hän katui, että oli tehnyt ihmisen, ja 
murehti sitä sydämessään.1.Moos.6:5

Herra sanoi Nooalle: "Mene perheinesi arkkiin, sillä minä olen havainnut sinut 
ainoaksi vanhurskaaksi tämän sukupolven joukossa. ” ” --- Nooa oli aikalaistensa 
joukossa ainoa oikeamielinen ja nuhteeton, ja hän vaelsi Jumalalle kuuliaisena.” ---1. Moos.6:9 

Arkissa matkasi Nooan lisäksi kaikkia maan eläimiä, niin että lajien elämä jatkuisi 
vedenpaisumuksen jälkeenkin.

Nooan noustua arkista vedenpinnan laskettua hän teki alttarin Herralle ja uhrasi 
sillä Jumalalle polttouhrina kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä ja lintuja, joita arkkiin 
oli Jumalan määräyksestä otettu enemmän kuin muita eläimiä.

Raamattu kertoo: Ja kun Herra tunsi uhrisavun tuoksun, hän sanoi mielessään: "Minä en enää 
koskaan kiroa maata ihmisen tähden, vaikka ihmisen ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudesta 
saakka, enää en hävitä kaikkea elävää, niin kuin tein. -- Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö 
eikä korjuu, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö." 1.Moos. 8:21-22.

Jumala teki liiton paitsi ihmisten, myös maan päällä elävien eläinten kanssa ja 
sanoi: Minä teen liiton ja annan teille lupaukseni: koskaan enää ei vedenpaisumus tuhoa kaikkea 
elävää, se ei koskaan enää hävitä maata." - - - minä asetan kaareni pilviin, ja se on oleva merkkinä 



minun ja maan välisestä liitosta. Kun annan pilvien nousta taivaalle ja sateenkaari näkyy pilvissä, 
muistan liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaiken elollisen kanssa.”

Näemme että uhri lepytti Jumalan hänen oikeudenmukaisesta vihastaan. Tämän 
merkiksi Jumala teki sateenkaaren pilviin. Nooan uhraama uhri oli samalla 
esikuvallinen siitä mitä Jumala tulisi tekemään koko ihmiskunnan pelastamiseksi.

Jeesuksen uhri riittää jokaiselle ihmiselle syntien sovitukseksi, niin ettei hän joudu 
tuomitavaksi oikeudenmukaiseen kuolemaan syntiensä tähden, sillä me olemme 
vastuussa Jumalamme edessä.

Myös Jumalan Nooan aikaan tuhoamilla ihmisillä on mahdollisuus pelastua. Tästä 
Raamatussa kerrotaan seuraavasti: 

Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, 
johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin 
eläväksi. Ja niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät 
totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia 
rakennettiin.1.Piet.3:18 - - - Sitä varten niillekin, jotka ovat kuolleet, on julistettu evankeliumi, että 
he eläisivät hengessä, niin kuin Jumala elää, vaikka ruumiissaan ovat saaneet saman tuomion kuin 
kaikki ihmiset. 1. Piet.4:6.

Näemme että fyysinen kuolema ei ole Jumalalle ongelma, eikä se ole pahinta mitä 
ihmiselle voi tapahtua. Pahinta on se että kulkee tietoisesti sen armon ohi, jonka 
Jumala on valmistanut meille syntien anteeksiantamiseksi.

Kun annamme Jumalan armon tulla Jeesuksen kautta elämäämme, astuu Jumalan 
valmistama sovitus elämässämme voimaan kaikessa täyteydessään. Paitsi että 
saamme anteeksi, Jumala liittää meidät omaan todellisuuteensa pysyvästi 
ottamalla meidät ikuisesti omiksi lapsikseen.

Ylösnousemuksessa kuoleman jälkeen näemme tämän toteutuvan fyysisesti. Siihen 
saakka elämme luottaen että tämä on totta. Jeesuksen pelastamilleen antama 
Pyhä Henki todistaa sen meille sydämessämme osoittamalla Jumalan lupauksia 
Raamatussa.

Jeesus, kiitos että Isäsi on valmistanut pelastuksen niin eläville kuin kuolleillekin. 

Sinä sanot apostoli Pietarin kautta: ” Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui 
arkissa veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä 
luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen 
perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus.” 1.Piet.3: 20-21.

Jeesus, kiitos kasteesta, jossa meidät on otettu sinun liittosi lapsiksi. Aamen.
 



Päivän saarna 17.1. 2009 la

 

 
Teksti Joosua 3: 9-10
Joosua sanoi israelilaisille: "Tulkaa tänne kuulemaan Herran, Jumalanne, sanat."
Sitten hän sanoi: "Elävä Jumala on teidän keskellänne.
 
 

Jeesus, sinä olet elävän Jumalan Poika. Sinulle hän 
on antanut kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. 

Jeesus, sinä olet uskonut valtaasi seurakunnan 
käytettäväksi että maailma pelastuisi. Sinä olet ottanut 
meidät, pelastamasi ihmiset työtovereiksesi.

Jeesus, sinä annat meille joka päivä voiman uskoa 
sinuun ja seurata sinua. Sinä annat meidän 
todistukseemme sinusta voiman, joka saa ihmiset 
pysähtymään ja kuuntelemaan. Sinä johdat yhä uusia 
ihmisiä sisälle valtakuntaasi. 

Jeesus, anna meidän seuraajiesi olla aktiivisia ja innokkaita tekemään omalla 
paikallamme sinun työtäsi, myös hoitamaan ja tukemaan seurakuntasi jäseniä.
Anna meille uusi näky. Johda meidät kertomaan uusille ihmisille sinusta tavalla, 
joka on tuore ja kutsuva juuri nyt.

Jeesus, anna meille joka päivä lisää uskoa siihen, että sinä olet todella 
keskellämme ja että sinä vaikutat tässä maailmassa sen seurakunnan kautta johon 
mekin saamme kuulua. Täytä meidät sinun pyhällä armollasi ja rakkaudellasi heitä 
kohtaan, jotka päivittäin kohtamme. Aamen.
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Teksti Luukkaan evankeliumi 4:16-21
Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan 
synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. 
Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan:
-- Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt 
minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja 
sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran 
riemuvuotta. 
Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa 
olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille: "Tänään, teidän 
kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen." 

Riemuvuosi * oli muinaisessa Israelissa 
joka 50. vuosi. 

Silloin perintömaansa köyhyyden tai muun syyn 
takia myymään joutunut sai lunastaa sen takaisin 
itselleen ja pääsi muuttamaan mailleen. 

Alkuperäinen myyjä oli saattanut 50 vuodessa jo 
kuolla, mutta hänen jälkeläisensä pääsivät 
takaisin isien perintömaalle.

Myös jokainen orjaksi myyty sai riemuvuotena palata takaisin sukunsa luo.

Jeesus on tullut taivaasta julistamaan koko ihmiskunnalle suurta riemuvuotta.
Jeesus julistaa meille tänä päivänä: ” Tulkaa ja omistakaa uudelleen kaikki 
taivaallisen Isäni aarteet ja se maa jonka hän on luvannut teille antaa taivaan 
valtakunnassa!

Tulkaa vapauteen orjuudesta, jonka synti, saatana ja kuolema on tuonut koko 
ihmiskunnan kannettavaksi! ” 

Elämän ei tarvitse jatkua kuin kohtalon kuljettamana suuntaan, jota et ole valinnut. 
Suuntaan joka tuottaa sinulle ahdistusta ja tuskaa. Jumalalla on valta muuttaa 
kaikki! 

Jeesus sanoo sinulle ja minulle: ” Tule! Ole vapaa! Kulje sisään ja ulos minun 
valtakunnassani! Se kuuluu sinulle! Olethan lunastettu verelläni orjuudesta 
vapaaksi, sinä Isäni lapsi. ” 
*3.Moos.25:10
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Teksti: Jesaja 50:6
 
Minä tarjosin selkäni lyötäväksi ja poskieni parran revittäväksi, en kätkenyt 
kasvojani häväistyksiltä, en sylkäisyiltä. 

 
Rakas Jeesus, mihin kaikkeen sinä 
suostuitkaan tullessasi maailmaan, 
joka on karannut luotasi. 

Sinä iloitsit Isäsi kanssa kun hän loi 
maailman, joka pysyy yllä sinun 
kauttasi*. Ihmislapset olivat sinun 
ilosi**.

Kun sinä tulit tänne, mitä saitkaan 
kokea. Kaikki eivät sinua suinkaan 
ylistäneet. Päin vastoin, sinua lyötiin, sinua häväistiin ja päällesi syljettiin.
Sinun luomasi kirkkauden lapset olivat vaihtaneet kunniasi kullan, vallan ja 
nautintojen tavoitteluun. Samalla meidän ymmärryksemme oli pimentynyt emmekä 
tunteneet sinua.

Sinä kuitenkin tulit maailmaan valoksi, että näkisimme tulla takaisin luoksesi. 
Sinulla on valta luoda sydämemme uudeksi, niin että valosi loistaa meissä. Nyt sinä 
olet lähettämässä yhä uusia pelastamiasi ihmisiä loistamaan sinun valoasi tähän 
pimentyneiden sydänten maailmaan.

Jeesus, anna valosi loistaa meistä omistasi lämpimänä, kirkkaana ja kutsuvana. 
Anna meille sanat ja mieli kertoa sinun ihmeellisestä armostasi ja rakkaudestasi 
heille, joiden luo lähetät meidät***.

Jeesus, kiitos että tulit. Kiitos että kestit pilkan ja vainon ja veit työsi päätökseen. 
Nyt meillä on sinussa lähde syntiä ja sen hirmuvaltaa vastaan. Anna sinun armosi 
ja totuutesi lämmittää sydämemme joka päivä.

Varjele meitä epäuskosta yhä uudelleen. Anna meille vahva usko sinun läsnäoloosi 
ja lupaustesi todellisuuteen meissä ja koko seurakunnassasi. Aamen.
 
*Kolossalaiskirje 1:16-17
**Sananlaskut 8:31
***Matteus 5:14-16
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Hesekiel 14:6
Näin sanoo Herra Jumala: Kääntykää, luopukaa epäjumalistanne.
 
 

Eilen suomalainen autolautta oli vähällä 
ajautua karille sen moottorien sammuttua.

Hätäankkurointi kuitenkin esti laivaa joutumasta 
kivikkoon kapealla väylällä.

Luottamus Raamatun Jumalaan on kuin sielun 
ankkuri, joka estää ihmisen joutumasta 
elämässään haaksirikkoon kun elämän tuulet 
puhaltavat. 

Epäjumalat sen sijaan ovat petollisia. Ne eivät 
hädässä auta.

Muinaisen Israelin epäjumalanpalvontansa vuoksi Jumalalta saama kuritus 
katovuosineen, sairauksineen ja sortajineen on meille esikuvallista siitä mitä 
meille tapahtuu jos emme luovu synnistä ja aikamme epäjumalista.

Epäjumala on Jumalan korvike. Sellaisena voi toimia mikä tahansa mikä 
houkuttelee ihmisen syntiin ja hänet kapinoimaan Jumalaa ja totuutta 
vastaan.

Aikamme epäjumalia ovat esimerkiksi vapaa seksi, vapaa alkoholi ja raha, 
jota pitäisi saada aina lisää. Ahneus ja uraputkeen ahtautuminen saa ihmisen 
unohtamaan omat perheenjäsenensä ja lähimmäisensä. Avionrikkominen 
tuhoaa perheet.

Epäjumalanpalvonta saa yhä useamman suomalaisen ajattelemaan että 
kaiken pitäisi tulla juuri minulle, jopa toisen ihmisen aviopuolison, tai että 
pitää päästä sänkyyn 10 naisen tai miehen kanssa nautinnon 
maksimoimiseksi.

Horoskoopit ja ennustajat ja pakanauskonnot alkavat vetää puoleensa.
Mahtaako moni enää muistaa Jumalan varoitusta Raamatussa: ” Haureus ja 
viini vievät kansalta järjen! ”



Jokaisen suomalaisenkin on syytä mennä vilpittömästi Raamatun Jumalan 
eteen ja rukoilla Psalmin sanoin: ” Jos tieni on vaivaan vievä, niin johdata 
minut iankaikkisen elämän tielle! ”

Maailmanlaaja lama ja taloudellinen epävarmuus ovat iankaikkisen Jumalan 
tuttua puhetta että me pysähtyisimme ja arvioisimme elämämme suuuntaa.
Jumalan luona taakkamme otetaan pois. Paha olo ja ahdistus vaihtuvat 
sydämen rauhaksi ja iloksi ja tietoisuudeksi siitä että elämä on nyt hyvän 
taivaallisen Isän käsissä. 

Rakas Jeesus, syntiemme sovittaja, armahda meitä syntisiä ja vie meidät 
pelastuksen lähteelle. Pese meidät puhtaiksi synneistämme ja johdata meidät 
sinun tiellesi.

Jeesus, sinä rakastat meitä ja olet vierellämme valmiina auttamaan ja 
tukemaan. Anna meille nöyrtymisen armo, ettemme ajautuisi elämässämme 
kohtalokkaaseen kivikkoon, ettemme hukkuisi, vaan että sinä saisit uudistaa 
meidät ja elämämme arjen ja juhlan. Aamen.

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Päivän Tunnussana jaotusta.
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Teksti
1. Samuelin kirja 2:1
Sinun avustasi minä iloitsen. 
 

Kun matkustajalentokone putosi USA:ssa 
sen törmättyä nousukiidossa lintuparveen, 
onnistui koneen miehistö tekemään onnistuneen 
pakkolaskun kentän lähellä virtaavaan jokeen. 

Kaikki lentokoneessa olleet pelastuivat veneisiin, 
jotka tulivat nopeasti jäätävän veden varassa 
kelluvan lentokoneen luo. 

Ilo pelastumisesta oli sanoinkuvaamaton.

Uskoisin monen pelastuneista huutaneen Jumalaa avukseen tuossa 
onnettomuustilanteessa. Jumala kuuli rukoukset, ja aihetta kiitokseen oli kaikilla 
pelastuneilla ja heidän omaisillaan.

Jumalan apu kietoutuu usein ihmisten auttavaan toimintaan hädän hetkellä. Viisas 
ymmärtää sen ja osoittaa kiitoksensa hänelle, unohtamatta auttajien taitavaa ja 
urheaa toimintaa.

Rakas Jeesus, anna meidän ymmärtää miten monella tavalla sinä pidät meistä 
huolta joka päivä. 

Sinä olet ympäröinyt meidät auttavilla ihmisillä, jotka pitävät tiet kunnossa ja 
avoinna talvella ja kesällä, jotka korjaavat myrskyn katkaisemat sähkölinjat, jotka 
kasvattavat ja tuottavat meille ravintoa, ovat opettamassa meille monenlaisia 
taitoja ja palvelevat meitä monilla muillakin tavoilla.

Rakas Jeesus, suo että jokainen saisi tehdä palvelustyötään iloiten ja saisi kokea 
arvostusta ja kannustusta työssään. Aamen. 

 
Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Päivän Tunnussana  2009 jaotusta.
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Teksti Jeremia 18:6
 
Katso, niin kuin savi on valajan kädessä, niin sinä, Israelin kansa, olet minun 
kädessäni. 
 

 
Herra, meidän elämämme on sinun käsissäsi. 
Sinä voit tehdä sille mitä sinä tahdot. Sinä voit 
kohottaa elämämme menestykseen, iloon ja rauhaan. 

Sinä voit myös painaa elämämme tomuun, jos tahdot.
Herra, anna meidän aina muistaa että sinä tahdot 
meille vain hyvää. Jos jokin vastoinkäyminen kohtaa 
meitä, niin sillä on tarkoituksensa. 

Anna meille ymmärrystä käsittää mitä haluat puhua 
meille elämämme tapahtumissa, ettemme 
katkeroituisi jos sinä joudut kurittamaan meitä.

Herra, kun meillä menee hyvin, anna meille 
ymmärrystä olla kiitollisia, niin ettemme ottaisi 
kunniaa itsellemme ja turhautuisi.

Herra, kiitos että sinä olet kaikkia voimia suurempi. 
Sinä todella voit auttaa meitä. Kiitos että sinä myös 
tahdot tehdä niin. Anna meille luja usko siihen, että 
Poikasi Jeesuksen meille luoksesi avaama tie on aina 
avoinna.

Herra, kiitos ettei elämässä vallitse sattuman eikä kohtalon laki. Kiitos että saamme 
joka päivä pyytää sinun johdatustasi. Aamen.
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Teksti Jesaja 45:12
Minä tein maan ja loin ihmisen sitä asumaan. 
 

Maailman synty ja elämän tarkoitus ovat 
kysymyksiä jotka jokainen kohtaa elämänsä aikana. 

On suunnattoman huojentavaa saada tietää 
Raamatusta, etten ole täällä sattumalta. Jumala on 
luonut minut luonut ja tarkoittanut elämään 
vuorovaikutuksessa kanssaan. 

Kun katselen illan tultua tähtitaivasta, katselen 
Jumalan ihmeellistä luomistyötä, joka heijastaa hänen suuruuttaan ja kunniaansa. 
Samalla tähdet tuikkivat ystävällisesti ja kertovat että Jumala rakastaa juuri minua, 
pientä ihmistä.

Vaikka olen pieni, olen suurelle Jumalalle rakas ja tärkeä!
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Teksti Nehemia 8:10
Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne."

 
Raha on katoava turva, samoin ihmisen voima. 
Jumalan voiman varassa murhe väistyy ja mieli alkaa 
vähitellen löytää ilon. 

Jumalan tuntemisesta voimansa ja olemuksensa saava ilo 
on kotoisin toisesta maailmasta kuin omamme.

Siksi se kestää elämän koettelemuksissa ja niissä vain vahvistuu. Jeesus on tie Isän 
Jumalan lapseksi. Jeesuksen kautta Jumalan valtakuntaan ja taivaan Isän lapsiksi 
tulleet ovat saaneet häneltä Pyhän Hengen. 

Jumalan henki todistaa meille Isän läsnäolosta ja rakkaudesta elämässämme. 
Synnit on saatu anteeksi ja elämässä on tarkoitus ja johdatuksen tuntu.
Isä sanoo lapselleen: ” Älä pelkää. Minä pidän sinusta huolen.”

Hyvän taivaallisen Isän lapsena on turvallista olla ja elää. Jumala ei ole enää 
tuntematon ja etäinen. Nyt kuulun Isäni perheeseen ja joka päivä elämme yhdessä 
kulkien ja puhellen keskenämme.

Rakas Jeesus, kiitos että toit meille viestin Isäsi rakkaudesta ja armosta. Kiitos että 
veit minut hänen luokseen. Nyt saan olla hänen lapsensa eikä minua enää koskaan 
hylätä eikä jätetä yksin. Olen tullut kotiin!
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Teksti Markuksen evankeliumi 1.29-39
Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. 30 
Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. 31 Jeesus meni hänen luokseen, 
otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta, ja hän alkoi palvella vieraitaan. 32 Illalla, 
auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. 
33 Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle.
34 Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien 
puhua, koska ne tunsivat hänet. 35 Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän 
meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. 36 Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään 
Jeesusta 37 ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle: "Kaikki etsivät sinua." 38 Mutta Jeesus sanoi: "Me 
lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä 
olen." 39 Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. 

                                                                                      Kapernaumin muinaisen synagoogan rauniot

Katos tosta vaan Jeesus saarnan jälkeen kylään 
kutsutaan. Siellä ystävän anopin parantaa ja jalkeille 
saa. Tämä nousee terveenä ja lähtee pian vieraitaan 
palvelemaan. 

Sitten illalla Jeesus sairaita koskettaa ja henget pahat 
ulos karkottaa ja koko kaupungin parantaa. Voisiko 
Pietarilla olla ystävää parempaa ja vahvempaa?

Aamulla varhain Jeesus jo nähdään paikassa 
hiljaisessa Isänsä kanssa puhelemassa ja häntä 
rukoilemassa. Käsky käy taivaasta Jeesukselle mennä 
kylille toisillekin julistamaan.

Niin Jeesus Isälleen kuuliainen nousee ja lähtee 
vaikka kylässä Pietarin kodin kaikki häntä vartookin. Kaikkialla maassa Galilean Jeesus kulki, saarnasi ja 
sairaita paransi.

Siitä Pietarikin ja Jeesuksen ystävät toiset jo oppivat kaavat moiset tehdä kuin Jeesus hoiti ihmispoloiset. 
Niin lapset Jumalan kiersi ja kulkee yhä julistamassa ja Jeesuksen nimeen sairaita parantamassa.

Saarna on tämä: Uskokaa häntä joka kiersi Isästään ja tiestä luokseen kertomassa, Jumalan valtakunnan 
lähelle Jeesuksessa tulemisesta.
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Teksti Psalmi 73:28
Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa, minä turvaan Herraan, Jumalaani, ja 
kerron kaikista hänen teoistaan. 
 
 
Herra, on paljon sellaista mitä en käsitä. 
En ymmärrä miksi minua on kuritettu niin 
usein. Välillä sairaus on hyökännyt kehoni 
kimppuun. 

Usein mielessäni liikkuvat raskaat ajatukset 
nähdessäni luonnon tuhoutuvan. Nuo ajatukset 
eivät tunnu väistyvän kuin hetkeksi jälleen 
palatakseen.

Herra, on ahdistus omasta keskeneräisyydestä. On ahdistus siitä hyvästä mikä on 
jäänyt tekemättä. On ahdistus siitä kun näkee yhä useamman vaipuvan alkoholin 
pauloihin tuhon kierteeseen. On ahdistus siitä että seurakuntasi tyhjenee elävistä 
jäsenistä eikä uusia ihmisiä ei tule mukaan niin kuin ennen.

Herra, miksi minun mieleeni palaa yhä uudestaan huoli siitä että maamme kulkee 
kohti pimeyttä ja pahenevia onnettomuuksia jotka pimeys tuo mukanaan.
Miksi en voi iloita ja unohtaa kaiken ikävän ja elää vain omaa elämääni?

Herra, jos huoleni ovat antamiasi, niin päästä minut niiden alta lepoon. Tee se 
ihme, niin jaksan taas. Auta minua muistamaan että olet luvannut luoda uuden 
taivaan ja uuden maan jotka pysyvät ikuisesti. 

Anna minun ja kaikkien sinuun turvaavien nähdä antamasi uskon silmin tuohon 
maahan. Anna minulle ja meille kaikille uusi voima julistaa että sinun luonasi on 
onni ja tulevaisuus.

Anna meidän myös ymmärtää että kurittaessasi meitä omiasi sinä kasvatat meitä 
lähemmäs itseäsi, niin ettemme lähde luotasi väärän itseluottamuksen pettämänä.

Sinä teet meidät yhä riippuvaisemmaksi sinusta ja kaikesta siitä mitä sinä yksin 
annat ja teet.

Meidän onnemme on olla lähellä sinua Jumalamme ja Vapahtajamme. Sinä teet 
viisaudessasi ja rakkaudessasi kaikki lastesi parhaaksi viedäksesi meidät perille 
maahasi ja kutsuaksesi meidän kauttamme sinne monia muitakin.

Rakas Jeesus, varjele meitä kyllästymästä odottamaan sinua ja sinun apuasi, jolloin 
sydämemme täyttyy antamallasi ilolla ja riemulla. Aamen.



Päivän saarna 27.1. 2009 ti
 
2. Mooseksenkirja: 11-12
Mooses sanoi Jumalalle: "Mikä minä olen menemään faraon luo ja viemään 
israelilaiset pois Egyptistä?"
Jumala sanoi: "Minä olen sinun kanssasi.”
 
 
Herra, sinä olet luvannut olla jokaisen Jeesuksen 
kautta pelastamasi ihmisen kanssa kaikki päivät maailman 
loppuun saakka. Kiitos siitä.

Herra, kiitos että olet myös minun kanssani tänään, 
huomenna ja ylihuomenna.

Herra, auta minua muistamaan tämä kun annat minulle 
tehtävän joka tuntuu minusta täysin mahdottomalta 
toteuttaa ja tekee mieli sanoa: ” Herra, lähetä joku toinen. ”

Herra, auta minua muistamaan se että sinun työsi on aina ihmeitä tekevää. Sinun 
antamasi tehtävät ovat siksi aina yli ihmisten mahdollisuuksien meneviä.

Herra, kun annat jollekin lapsellesi tehtävän, sinä lupaat huolehtia sen 
toteutumisesta. Sinä teet palvelijoittesi kautta ihmeitä toisensa jälkeen.

Herra, auta minua aina muistamaan tämä. Varjele minut laskelmoimasta ja 
suunnittelemasta työtäsi ihmisen mahdollisuuksien ja voimavarojen mukaan. 
Silloinhan siitä tuleekin minun työtäni ja uuvun sen alle.

Herra, siksi pyydän sinua vapauttamaan minut omista suunnitelmistani ja 
omavoimaisuudesta ja epäuskosta joka niihin sisältyy. Anna minulle sen sijaan 
kärsivällisyyttä viettää aikaa rukouksessa ja kysellä sinun tahtoasi.

Herra, kiitos että sinä johdatat minut ja jokaisen lapsesi löytämään sinun tapasi ja 
tiesi niissä tehtävissä joita meille annat valtakunnassasi. 

Anna meille rakastava ja totuudellinen mielenlaatu koko siinä elämässä johon olet 
meidät kutsunut ja vapauttanut Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Varjele meidät jäämästä mielemme ansojen vangeiksi, kateuden, 
herkkähipiäisyyden ja muun sellaisen.

Kiitos että kuulet meitä aina hänen kauttaan. Aamen.
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Teksti: Psalmi 36:10
Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. 
 

Ennen talvisella pihalla vallitsi pimeys 
aamuin illoin. 

Tietä näytti kynttilälyhty. Kotia ja työntekoa 
valaisi sen lisäksi päre tai parhaassa 
tapauksessa öljylamppu.

Sen valossa saattoi poimia lattialle pudonneen 
neulankin ja jatkaa työtään vaatteiden 
ompelemisessa ja parsimisessa.

Toista on nyt. Valoa ja valaisimia riittää kesiin ja talviin. Jos ei muuten niin 
suihkauttamalla itsensä lentimellä etelän aurinkoon kaamosta karkuun.

Etelän valoisat seudut ovat kuitenkin kykenemättömiä tuomaan valoa ja lämpöä 
omaan sisimpään, joka saattaa kärvistellä kylmissään keskellä auringon paahdetta 
ja hellettäkin.

Onneksi sielläkin ja täälläkin saa ja voi pyytää maailman Vapahtajalta Jeesukselta 
valoa oman sisimmän kammareihin. Sinne jonne kukaan muu ei näe eikä kuule. 

Jeesuksen taivaallinen kirkkaus tullessaan jää valaisemaan uutta asuinpaikkaansa 
ja on siellä joka päivä ilon ja valkeuden lähde. Nyt nähdään elämässä kulkea 
muutenkin kuin airamin ja loisteputken hehkussa. Eikä askel niin paljoa paina. On 
tultu armon piiriin!

Saattaapa ajatus etelänmatkoistakin muuttua tuumaksi jäädä pimeännihkeään 
Syys-Suomeen. Sillä nyt on valoa ja lämpöä vaikka muille jakaa! 

Vuodenajan pimeys jää oman minän ja sielun ulkopuolelle. Sisimmässä on juhlat. 
Onhan hyvä mieli kuin alituiset pidot!



Päivän saarna 29.1. 2009 to
 
 
Teksti 1.Mooseksen kirja 37:14
" Mene katsomaan, miten veljesi ja karja voivat. ”

 
Sadussa Pieni Punahilkka sai tehtäväkseen 
viedä isoäidille syötävää mutta joutui retkellään 
hukan suuhun.

Joosefille ei käynyt niin pahasti hänen 
matkatessaan paimenessa olevien veljiensä luo, 
mutta läheltä piti. Joosefin tuomat eväät kelpasivat, 
mutta kateelliset veljet myivätkin tappamisen 
sijasta isän lellikin orjaksi.

Joosefin kohtalon piti nyt olla sinetöity, mutta toisin 
kävi. Sadun Punahilkka pääsi ihmisten ilmoille 
suden mahasta hyvän metsämiehen ansiosta. 

Joosef Egyptissä pääsi orjuuden ikeestä Jumalan 
johdattamana, tällä kertaa faraon suosikiksi.

Ennen pitkää kävi ilmi että Jumala oli johdattanut hänet Jaakobin veljessarjasta 
Egyptin viljavaan maahan turvaamaan tulevan nälänhädän aikana koko isänsä 
suvun ja myös kaikkien egyptiläisten elämän.

Jumalan johdatus Joosefin ja hänen perheensä kohdalla oli merkillinen. Jumala 
käytti siinä veljesten kateutta ja isän väärää kiintymystä iltatähteensä tuodakseen 
ilmi paljon hyvää.

Joosef joutui ensin kärsimään, samoin isä, ja Joosefin veljet syyllisyyden 
painamana, mutta lopulta kaikki kääntyi parhain päin.

Rakas Jeesus, En ole täydellinen, mutta olen sinun lapsesi. Olet lunastanut minut 
itsellesi ristisi verellä. Joka päivä elän sinun varassasi.

Suo etten koskaan epäilisi johdatustasi elämässäni, kun olen sitä sinulta pyytänyt. 
Aamen.

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Päivän Tunnussana 2009 jaotusta.
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Teksti Psalmi 94:19
Kun huolet painavat mieltäni, saan sinulta lohdun ja ilon.

 Jumalan luo saa mennä kuin terveyskeskukseen tai 
kuin sielunhoitajan vastaanotolle. Isä Jumala lohduttaa 
murheellista lastaan taivaallisella läsnäolollaan ja 
viisaudellaan. 

Jumalan lohdutus tulee taivaasta. Siksi se on voimakas 
lääke kaikkeen ahdistukseen ja kaikkiin huoliin. Jumalan 
lohdutus ylittää voimassaan ja vaikutuksessaan kaikki 
inhimilliset rajat ja muurit. 

Jumalan luota löytää levon suurimpienkin huolien paineessa ja syvimmässäkin 
surussa. Se on totta sillä Jumala elää ja hän on kaikkivaltias ja hän rakastaa 
jokaista meistä.

Rakas Jeesus, suo että uskallamme tulla luoksesi ja että maltamme jäädä luoksesi 
kunnes lohdutuksesi saavuttaa meidät ja viet meidät iloon, joka kumpuaa sinun 
ristisi armosta ja taivaallisesta todellisuudestasi. Amen.
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Teksti Jeremia 32:27
"Sinä tiedät, että minä olen Herra, kaikkien luotujen Jumala. Onko minulle mikään mahdotonta?

Nyt saattaa näyttää siltä että kaikki menetetään. 
Että työpaikan lisäksi lähtee talo ja sieltä lopulta perhe. 
Että jää täysin yksin ja arvottomana laman pyyhkäistyä 
kaiken mukanaan, myös naapurien ja ystävien 
kunnioituksen.

Turvautuminen Raamatun Jumalaan tuo ahdistuksen 
keskelle toisenlaisen näköalan. Se näköala on täynnä 
toivoa ja luottamusta. Tämä toivo tulee alas taivaasta ja 
antaa rasitetulle ihmiselle sisimmän rauhan.

Juuri siksi että tämä toivo annetaan ihmiselle taivaasta, 
se kestää ja on totta. Vaikka inhimilliset realiteetit 
näyttäisivät että ollaan menossa kohti absoluuttista 
nollapistettä, niin Jumalan realiteetit sanovat, että pian vallitsee kesä ja aurinko paistaa.

Jumala ei olisi Jumala jos hän ei voisi ja haluaisi tehdä ihmeitä. Hänen ihmeensä ylittävät täysin meidän 
ajattelukykymme. Se mikä on meistä absoluuttisen mahdotonta, on Jumalalle täysin mahdollista.

Se ei silti tarkoita että saisimme Jumalalta aina pyytäessämme juuri sen mitä toivomme. Jumala ei ole 
toivomusautomaatti. Turvautuessamme sydämestämme häneen hän ottaa meidät ja elämämme syliinsä. Se 
on tärkeintä ja myös suurinta mitä meille voi koskaan tapahtua.

Jos se saa tapahtua meille elämän hymyillessä meille, niin toki se on hyvä asia. Jos saamme jättää itsemme 
taivaan Isän syliin laman puristaessa meitä, on myös se hänen hyvän suunnitelmansa toteutumista 
kohdallamme. Olemme saattaneet menettää paljonkin ajallista, mutta olemme saaneet tilalle äärettömästi 
suurempaa ja kestävämpää.

Olemme tulleet ikuisten aarteitten omistajiksi, ja kaikkivaltiaasta Jumalasta on tullut oma Isämme, joka kyllä 
pitää huolen jokapäiväisestä leivästämme. Ahdistuksesta ja pettymyksistä on tullut meille tie äärettömään 
siunaukseen, jonka merkitys avautuu meille avautumistaan koko jäljellä olevan elämämme ajan.
Sitten olemmekin perillä taivaassa. Osallisuus Jumalan valtakunnasta Jeesuksen Kristuksen kautta tuonut 
elämäämme sovituksen ja tarkoituksen, joka toteutuu täydessä kirkkaudessaan kuoleman rajan tuolla 
puolella Jumalan uudessa katoamattomassa maailmassa.

Rakas Jeesus, anna meidän ymmärtää sinun tarkoituksiasi elämässämme, niin ettemme käänny luotasi 
katkeroituneena pois jääden vangeiksi kiintymykseen tähän katoavaan ja epävarmaan maailmaan.

Rakas Jeesus, kun seurakuntasi ovelle kolkuttaa elämän taakkojen murentama ihminen, anna meille 
viisauttasi ja pyhää rakkauttasi kohdata hänet ymmärtävästi ja tukea häntä ja kertoa hänelle lempeästi siitä 
mitä itse olemme sinussa löytäneet ja kohdanneet.

Rakas Jeesus, anna seurakuntasi olla kuin parantava sairaala ja kuin väsyneen lepokoti, jossa saa virkistyä 
ja vahvistua pelkäämättä yksin jäämistä ja kovaa , tuomitsevaa sanaa.
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