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Teksti Johanneksen evankeliumi 1: 35-37
Seuraavana päivänä Johannes oli samassa paikassa, ja hänellä oli kaksi  
opetuslasta seurassaan. 
Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittaen häntä Johannes sanoi: "Katsokaa:  
Jumalan Karitsa!"
Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he lähtivät seuraamaan 
Jeesusta.

Tänä päivänä jokainen etsivä löytää 
totuuden. 

” Katsokaa: Jumalan Karitsa! ” 

Jumalan Karitsa on tie, totuus ja elämä. 
He lähtivät seuraamaan Jeesusta. 

Tie, jonka nimi on Jeesus, vie perille, totuus sen 
valaisee, elämä siellä vallitsee. Elämä, joka on 
Kristus itse.

Etsintä on päättynyt. On löytynyt lepo, sielulle 
virvoitus. 

On päästy rauhaan, ilon virtaan. On saatu uskon 
lahja ja ylistyksen mielenlaatu. 

Se kuuluu Jumalan lahjana myös sinulle. 
Saat ottaa lahjan vastaan! 
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Teksti 2.Pietarinkirje 1: 19
Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja 
hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä 
loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän 
sydämessänne. 

Herra, sinulla on ollut palvelijoita tuhansien 
vuosien ajan. 

Sinä olet puhunut heille Pyhän Henkesi kautta 
tulevista tapahtumista, jotka ovat pelastukseksi koko 
ihmiskunnalle. 

Kiitos palvelijoistasi profeetoista.

Herra, olet antanut meille niin paljon  heille uskomasi ilmoituksen kautta. Olet 
johdattanut meidät  Betlehemiin. Olet antanut meille elävän toivon.

Kiitos viestinviejistäsi ja ilouutisesta, josta he todistavat. Kiitos Raamatusta, jonne 
ilmoituksesi on talletettu. 

Myös itämän tietäjille sinä puhuit ja toit heidät ylistämään sinua. 
Herra, anna minulle malttia odottaa sanasi toteutumista kärsivällisesti. Aamen.
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Teksti 2. Pietarin kirje 1: 20
Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten 
ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä.
 

Järki ei kelpaa selittäjäksi kun on 
kysymyksessä Jumalan ilmoitus itsestään.

Eihän ilmoitusta tarvittaisi, jos Jumala olisi 
ihmisjärjen löydettävissä ja käsitettävissä.

Sellaiset jumalat ovat epäjumalia, jotka ihminen 
kykenee omin neuvoin tavoittamaan ja 
selittämään.

Tarvitaan siis nöyryyttä kun tahdotaan löytää 
Kristus Raamatusta, joka on merkillinen neulos 
ihmisten ja kansojen kohtaloita eri aikoina. 

Jumala on kutonut ilmoituksensa näiden 
kohtaloiden lomaan, ja se avautuu jokaiselle joka 
suostuu Jumalan opetettavaksi, sinulle ja minulle.

Jumala on antanut meille Raamatun siksi, että me löytäisimme hänet sieltä. Hän ei 
halua kätkeytyä etsijältä. 

Juuri siksi hän saapui keskellemme Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, että me 
saisimme oppia tuntemaan hänet sellaisena kuin hän on, elävänä, kaikkivaltiaana 
Jumalana ja Vapahtajana.
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2.Pietarin kirje 1: 21
Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan 
ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat  
Jumalalta saaneeet.

 
Profetia on aito kun se tulee 
Jumalalta, mutta mistä tietää mikä 
on aitoa ja mikä ei? Jokainen profetia 
on siksi syytä koetella.

Hyvä keino on sanoman vertaaminen 
siihen mitä Jumala on Raamatussa 
ilmoittanut itsestään ja tulevista 
tapahtumista.

Siksi oma Raamatun tuntemus on 
erittäin tärkeää.

Toinen keino on yhdessä keskustella profetiasta seurakunnan kokouksessa ja 
rukoilla taivaan Isää osoittamaan onko profetia aito ja vakavasti otettava.

Aito profetia on Raamatun hengen mukainen, rakentava ja Kristuksen luo 
johdattava, uskoa vahvistava ja siihen kehottava. Se ei lamaannuta, vaan 
kannustaa eteenpäin parannuksen tekoon ja sitä kautta iloon ja vapauteen.

Vaikka profetia osoittautuisi aidoksi, jää siihen silti astian maku. Nykyinen 
profetoimisemme on aina vajavaista. Profetiamme eivät voi korvata Jumalan 
ilmoitusta Raamatussa. 

Ne voivat vain vahvistaa sen ja johtaa meidät henkilökohtaisessa elämässämme 
Kristuksen luo ja eteenpäin hänen ominaan.

Rakas Jeesus, anna minun erottaa aito profetia epäaidosta. Anna minulle ja 
seurakunnallemme henkien*) erottamisen armolahja. Aamen.

*)1.Kor.12
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Teksti Psalmi 85:13-14
Herra antaa kaiken hyvän, maa antaa satonsa. 
Herran edellä kulkee oikeus, se valmistaa Herralle tien.

Mistä onni löytyy ja mitä se on? 
Nykyajan markkinatorilta löydät 
vastauksia kysymykseen. 

Menepä iltapäivälehden sivustolle ja 
katso. Avaapa sanomalehti ja lue. Ostapa 
jokin juorulehti ja ota selvää. 

On tarjollla moneen lähtöön ennustajia, 
tulevaisuuteen kurkistajia, uususkontojen 
esittelijöitä, jotka tarjoavat omaa 
ratkaisuaan.

Kun avaat Raamatun, löydät vain yhden vastauksen, Jumalan. Se kuitenkin riittää 
kaikkeen. Herra antaa kaiken hyvän. Maa antaa satonsa.

Herran edellä kulkee oikeus. Laupeus ja uskollisuus kohtaavat, oikeus ja rauha 
suutelevat toisiaan. Uskollisuus versoo maasta ja oikeus katsoo alas taivaasta. Näin 
todistaa*) Jumala profeettansa suulla.

Missä olisi parempi olla kuin siellä missä laupeus ja uskollisuus kohtaavat? Ne 
ravitsevat nääntyvän ja horjuvan sielun. 

Missä olisi parempi asua kuin siellä missä oikeus ja rauha vallitsevat yhdessä? Ne 
tuovat ravinnon ruumiille. 

Herra antaa apunsa niille, jotka häntä palvelevat, ja niin 
meidän maamme saa takaisin kunniansa. 

Palvelkaamme siis Herraa iloisin ja vapain mielin. Hän 
on rauhamme. Hän on armahtajamme päivästä päivään. 
Hän ei koskaan hylkää meitä. 

Siellä missä Herra Jeesus Kristus saa asua, ilo lisääntyy ja murhe ja huolet 
vähenemistään vähenevät, kunnes sydämeen nousee ylistyslaulu.

Ylistys hänelle, joka osti ihmislapsen vapaaksi synnin, kuoleman ja saatanan 
vallasta ja antoi uuden elämän joka kirkastuu kirkastumistaan.
Halleluja!
 *) Psalmi 85
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Teksti Psalmi 80: 4
Jumala, auta meidät ennallemme, anna meidän nähdä kasvojesi valo,  
niin me pelastumme.

Miten kauan Israel on huoannut sanoen: 
”Jumala, saata meidät ennallemme”? Tuhansien 
vuosien ajan he ovat saaneet rukoilla:” Anna meidä 
nähdä kasvojesi valo, niin me pelastumme.”

Kuitenkin Jumalan valo loisti Israeliin Betlehemin 
tallista jo kaksi vuosituhatta sitten. Jumalan 
suunnitelmat eivät ole kuitenkaan sellaisia kuin 
ihmisten. 

Israel katsoi lähelle, Jumala sen sijaan kauas. Jumala 
tahtoi ulottaa pelastuksen koskemaan kaikkia kansoja kaikkina aikoina.

Siksi Israel on joutunut odottamaan, mutta Jumala on antanut heille kestävyyttä 
pitää kiinni uskosta isien Jumalaan näin kauan. Näinä aikoina yhä useampi 
Isrelistakin iloitsee Messiaan, Kristuksen syntymästä ja viettää suloista joulujuhlaa.

Jumalan suunnitelma syntien anteeksisaamisesta kumpuavasta rauhasta on 
edennyt uuteen vaiheeseen. Messias, Jeesus Kristus on tulossa. Ensin hän tulee 
sydämiin. Viimein hän saapuu takaisin Jerusalemiin Öljymäelle tuoden rauhan 
maan päälle. 

Sodat loppuvat. Kansat takovat sotakoneensa auroiksi ja elävät rauhassa 
keskenään.

Jeesus Kristus, anna minulle ymmärrystä käsittää suunnitelmiasi ja pitkämielisyyttä 
odottaa kärsivällisesti saapumistasi. Aamen
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Teksti Jesaja 40: 3
Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän 
Jumalallemme!
 
 
Kiitos isälleni ja äidilleni siitä, että 
he ovat olleet raivaamassa tietä 
Kristuksen tulla elämääni. He ovat 
tuoneet minut lapsena kastettavaksi 
Jeesuksen nimeen. Siitä on alkanut 
elämäni kristittynä ja tie aikuisen ihmisen 
uskoon.

Herralla on omat tien aukaisijansa itse 
kunkin meidän luokse. Moni rukoilee että 
hänen rakkaat läheisensä kohtaisivat 
Jeesuksen rakkauden. Moni kertoo hänestä tutuilleja tuntemattomille. On kirjoja, on 
elokuvia, on kristilisiä radio- ja tv-ohjelmia.

Tie raivataan sydämemme ovelle. Sitten Rauhan Ruhtinas kolkuttaa ja pyytää 
päästä sisään. Joka avaa oven, yllättyy Jumalan armahtavan rakkauden 
suuruudesta ja voimasta.

Se, joka avaa Kristukselle oven tulla omaan elämäänsä, antaa kunnian Jumalalle, 
joka on tullut meidät pelastamaan.
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Teksti Psalmmi 130: 5-8
Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni  
sinun sanaasi.
Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat 
aamua.
Israel, pane toivosi Herraan! Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut  
lunastaa. 
Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä  .  

Tie todelliseen onneen ja vapauteen kulkee 
aina syntien anteeksisaamisen kautta.

Ainut totuudellinen ja samalla armollinen 
kohtaaminen oman itsen ja eletyn elämän kanssa 
on mahdollista vain Jumalan rakkauden 
ilmapiirissä.

Muuten totuus murskaisi pienen ihmisen tai 
totuutta peiteltäisiin tai se pyrittäisiin kiertämään. 
Jumala tietää sen ja siksi hän lähestyy meitä 
pienessä joulun lapsessa, äsken syntyneessä 
maailman Vapahtajassa.

Hänessä on toivo elämästä niin yksityisellä ihmisellä kuin kokonaisella kansallakin. 
Synti painaa kantajaansa ja lopulta hukuttaa kadotukseen. Jeesus tuli luoksemme 
ettei niin tapahtuisi kenellekään, vaan että kaikki löytäisivät hänessä 
anteeksiantamuksen ja rauhan.

Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin, oli tulossa maailmaan. Hän on 
pelastaja niin juutalaisille kuin kaikille muillekin kansoille.
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Teksti Miika 5: 1-4
Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa! Mutta sinun 
keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa,  
ikiaikojen takana. Herra jättää Israelin vain siksi ajaksi, kun synnyttäjä synnyttää.  
Sitten israelilaisten luokse palaavat heidän jäljelle jääneet veljensä.
Hallitsija on nouseva ja kaitseva heitä Herran voimalla. Herra, hänen Jumalansa, 
antaa hänelle vallan ja kunnian. He saavat elää rauhassa, sillä hänen valtansa ulottuu 
maan ääriin saakka.

 
Herra, sinä synnyit Lähi-Idässä kauan sitten. Sinä kasvoit 
aikuiseksi ja olit tosi mies.

Sinusta tuli kaikkien miesten esikuva siinä, mikä on totta, hyvää ja 
oikeaa. Sinulla oli rohkeutta puolustaa oikeutta loppuun saakka.

Sinä et säikkynyt kun sinua arvosteltiin. Sinä et antanut periksi kun sinua 
pilkattiin. Sinä toimitit työsi päätokseen saakka.

Herra, sinä sodit puolestamme syntiä, kuolemaa ja saatanaa vastaan ja voitit. Herra, sinun valtasi 
ulottuu maan ääriin saakka. 

Sinä olit jo silloin kun maailmaa vasta luotiin. Sinä tulit taivaasta keskellemme, kaltaiseksemme, 
pelastaaksesi meidät yksinäisyydestä, pelosta, kiusatuksi tulemisesta, synnistä, kuolemasta, 
kadotuksesta.

Herra, sinä olet Israelin Jumalan ainokainen Poika, ja sinä olet kaikkien kansojen Vapahtaja. Kiitos 
että tulit. Kiitos Isä, että lähetit Poikasi luoksemme.

Hänessä me näemme sinut ja sinun iankaikkisen voimasi ja rakkautesi. Hän voitti kuoleman 
puolestamme ja odottaa meitä saapuvaksi kotiin.

Herra, tule koteihimme tänä jouluna. Herätä meissä luottamus sinuun. Tee meille jokaiselle 
taivaasta koti, jota kohti matkaamme iloisin ja luottavaisin mielin sinun kanssasi.
 

 
 
 
 
Tule Jeesus ystäväni ja pienoiseni.
Tule Jeesus syliini ja sydämeeni.

Tule Jeesus kotiini ja kammareihini.
Tule Jeesus ja valosi  tuo.

Tule Jeesus ja lämpösi suo. 
Tule Jeesus ja sylissäni kasva.
Jää Jeesus luokseni. 

Voimassasi vallitse,
Laumassasi kaitsele.
Taivaaseen saattele.
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Teksti Luukas 2: 1- 14
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa.
Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus 
ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,
mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille 
ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. 
Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on 
Kristus*, Herra.

Joulun ihmeellinen kertomus sykähdyttää 
yhä. Mielessään voi kuvitella Betlehemin kedon 
paimenineen ja lampaineen. Työmiehet 
yövuorossa kokevat elämänsä jymy-yllätyksen 
taivaallisen soturin ilmestyessä heille yön 
pimeydessä.

Ei ihme, että he joutuvat silloin pelon 
valtaamiksi. Enkeli kuitenkin rauhoittaa 
paimenet sanoen:” Älkää pelätkö!” Enkelillä on 
hyviä uutisia. Kauan kaivattu vapauttaja on 
juuri syntynyt. Hän on Kristus, Herra, 
majesteetti joka käyttää kuninkaallista valtaa.

Enkeli-ilmestyksen kokijoilla ei ollut ulkonaisia 
vallan merkkejä. He olivat sen ajan 
työväenluokkaa, tavallisia arjen ahertajia.

Tässä on yksi joulun ilosanoman merkillisistä piirteistä. Ajat olivat muuttumassa 
perusteellisesti. Yhteiskuntaluokat tulisivat häviämään uuden hallitsijan myötä. 

Työväki ja yhteiskunnan eliitti olisivat tästä lähin samassa rivissä yhden Herran ja 
Kristuksen edessä, opetuslasten suurena, maailmanlaajana joukkona, jotka hän 
tulisi vapauttamaan veriuhrillaan Jumalan lapsiksi, veljiksi ja sisariksi Jeesuksessa 
Kristuksessa. 
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Teksti Luukas 2: 15- 20
Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat 
toisilleen: "Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut,  
sen, minkä Herra meille ilmoitti."
He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi  
seimessä.
Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu.
Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään.
Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli  
sitä.
Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet 
ja nähneet.

 

Jumala vakuutti Jeesus-lapsen vanhemmat monin 
tavoin siitä että he olivat hänen suunnitelmissaan, että 
kaikki oli hyvin.

Paimenten viesti varmasti rohkaisi heitä tiellä, jolle he olivat 
lähteneet suostuessaan maailman Vapahtajan 
kasvatusvanhemmiksi.

Vähä vähältä Jumalan suunnitelma pelastaa maailma 
Poikansa kautta tuli heille ilmi. Maria kätki jouluyön 
tapahtumat sydämeensä ja tutkisteli sitä. 

Me saame tehdä Marian tavoin. Saamme vetäytyä sydämen hiljaisuuteen ja antaa 
Jumalan Hengen kirkastaa mitä enkelien sanat paimenille ja Betelhemin 
tapahtumat viestivät henkilökohtaisesti juuri sinulle ja minulle.

Saamme ammentaa Jumalan aarteiston mittaamattomasta rikkaudesta.
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Teksti 1.Johanneksen kirje 1: 1-4
Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin 
nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: 
elämän Sanasta. 
Tämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me 
ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi  
meille. 
Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta 
teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys Isään ja hänen Poikaansa 
Jeesukseen Kristukseen.
Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi.

Jumalan koulussa kasvanut kansanmies opettaa 
meitä sellaisella viisaudella, ettei se voi olla peräisin 
muualta kuin häneltä, josta Johannes todistaa, elävältä 
Sanalta, joka on Jeesus Kristus.

Pyhän Hengen opettama Johannes oli saanut oivaltaa 
että taivas ja maa liittyivät toisiinsa saumattomasti. 

Koko maailmankaikkeus on luotu Jeesuksen kautta, ja 
hänessä kaikki pysyy voimassa. Yhteys Jeesuksen avaa 
yhteyden Isään. Yhteys Jeesukseen luo yhteyden 
uskonveljiin ja -sisariin. Yhteys Jeesuksen avaa yhteyden 
luomakuntaan.

Yhteyden ketju Jeesuksen kautta Jumalasta kanssakristittyihin ja luomakuntaan 
avaa eteemme kohti taivasta kulkevan tien ja luo sillä kulkemiseen mielekkyyden ja 
elämään tarkoituksen.

Se merkitsee aina kasvavaa iloa ja toivoa, ja sen saa varmasti uskoa tarkoittavan 
niin sinua kuin minuakin, meitä jokaista.
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Teksti Luukas 12: 8- 12
"Minä sanon teille: Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä,  
sen on Ihmisen Poika tunnustava omakseen Jumalan enkelien edessä.
Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, se tullaan kieltämään Jumalan 
enkelien edessä.- - - -
"Kun teitä kuljetetaan synagogiin ja viranomaisten ja esivallan eteen,  
älkää olko huolissanne siitä, mitä puhutte ja miten puolustatte itseänne. 
Kun se hetki tulee, Pyhä Henki neuvoo, mitä teidän on sanottava."

 
Heti joulun ilojuhlan jälkeen meitä muistutetaan 
karusta todellisuudesta, jonka keskelle Jeesus syntyi.
Eivät kaikki usko häneen, eivätkä haluakaan. Jotkut 
ovat valmiita jopa vainoamaan Jeesuksen pelastamia 
ja häneen turvautuvia.

Nyt voimme halutessamme elää sen valheen varassa 
että Jumala on satua, mutta kerran koittaa totuuden 
hetki. Kerran kaikkien on tunnustettava, että Jumala 
on kaiken elämän Luoja ja antaja, ja ettei ole elämää 
hänen ulkopuolellaan.

Jumala on elävä ja kaikkivaltias majesteetti, jolle merkitsee äärettömästi se miten suhtaudumme 
häneen ja hänen Poikaansa.

Kuvittelepa jos sinun lapsesi sanoisi aina kaupungilla kavereilleen ettei ole sinun lapsesi eikä halua 
koskaan ollakaan. Sama jatkuisi hänen aikuistuttuaan, ja sinä silti tietäsit koko ajan olleesi hänelle 
hyvä ja rakastava vanhempi. Miltä lapsesi käytös sinusta tuntuisi ja miten siihen reagoisit? Sinä 
varmasti pahoittaisit mielesi, mutta toivoisit koko ajan tilanteen muuttuvan. 

Jumala reagoi samoin meidän kapinaamme häntä vastaan ja kutsuu meitä yhä uudelleen luokseen. 
Viimein aikamme lopulta kuitenkin päättyy, ja joudumme aikusina ihmisinä vastuuseen siitä minkä 
asenteen olemme valinneet Jumalaamme ja hänen Poikaansa Jeesukseen.

Jumala on majesteetti, ja hän ottaa äärettömän vakavasti meidän sanamme ja tekomme hänen ja 
hänen Poikansa Jeesuksen suhteen. Jos täällä kiellämme hänet ja Jeesuksen, ei hänkään tunnusta 
meitä taivaassa lapsikseen. Itse olemme valinneet osamme.*)

Jeesus, anna minulle rohkeutta valita sinut ihmisten mielipiteistä riippumatta. Kiitos lupauksestasi 
vahvistaa omiasi Pyhällä Hengelläsi ja olla neuvomassa meitä silloin kun joudumme uskomme 
tähden viranomaisten kuulusteltavaksi. Aamen.

http://kuusikulma.tarinoi.net/487


*) Saarnan 26.12. 2007 Tapaninpäivä jatkoa

 

Voi sinä viisas ihminen kun et tiedä mistä olet tullut ja 
mihin olet menossa.

Ja kuitenkin sanot tietäväsi että ensin oli alkulima ja että 
siitä olet sattuman kaupalla kehittynyt apinaksi ja sitten 
ihmiseksi. Sanot loppusi olevan muuttua mullaksi ja että 
siihen elämä päättyy. Ei Jumalaa, ei ikuista elämää. Ei 
muuta jumalaa kuin ihminen joka saa muovata kohtalonsa 
mieleisekseen keneltäkään kysymättä.

Ja kuitenkin sinä kärsit ja huokaat kun elämä sattuu, kun 
jäät yksin ja hylätyksi, kun menetät työpaikkasi ja rakkaat 
ihmissuhteesi, kun kärsit sairauksien kourissa, 
onnettomuuksien ja väkivallan uhrina ja viimein tulet 
vanhaksi ja heikoksi ja kohta kuolet pois vailla lohtua ja 
toivoa. 

Minne olet hukannut Jumalan kaipuusi? Minne olet hukanut elämäsi tarkoituksen? Missä on tajusi 
oikeasta ja väärästä? Ostaa, hankkia ja myydä, siinäkö elämän syvin onni ja tarkoitus yhdessä 
nautintojen ja huvitusten kanssa?

Etkö tunne enää Pyhän läsnäoloa ja hänen kutsuaan tulla Hänen koskettamakseen, niin että 
tyhjyys sisälläsi väistyisi ja tilalle tulisi kevät, joka kumpuaa elävän Jumalan luota ja uudistuu aika 
ajalta, niin ettet enää koskaan kyllästyisi itseesi, ja elämääsi, niin että vapautuisit saamiesi iskujen 
synnyttämästä katkeruudesta, että saisit armon antaa anteeksi sinua vastaan rikkoneille ja saisit 
tulla Pyhän armahtamaksi.

Silloin olisit vapaa sisimpääsi kalvavasta pahasta olosta, jota et kykene selittämään, jota et kykene 
aina edes tunnistamaan itsessäsi. Olisit kaiken etsimisesi ja kokeilemisesi jälkeen löytänyt perille 
kotiin Pyhän luo ja samalla sen itsesi luo joka on aito ja todellinen.

Pyhä kutsuu sinua. Hän etsii sinua saadakseen ottaa sinut kämmenelleeen suojatakseen sinua 
edestä ja takaa, ja viedäksesi sinut kerran perille kuolemattomien maahan.

Tunnusta todellinen alkuperäsi ja ota vastaan alkuperäinen kusumuksesi olla ihminen, olento jolla 
on juurensa Pyhän luona ja joka löytää levon Hänen yhteydessään.

Löydä itsesi ja tule siksi joksi olet tarkoitettu. Kun löydät Jumalan, löydät vastauksen.

Kun löydät Jeesuksen, löydät Jumalan.



Saarna 27.12. 2007 to

Teksti Johanneksen evankeliumi 21: 19- 24
Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa.  
Sitten hän sanoi: "Seuraa minua." Pietari kääntyi katsomaan taakseen ja 
näki, että heidän perässään tuli Jeesuksen rakkain opetuslapsi, se, joka 
aterialla oli nojannut hänen rintaansa vasten ja kysynyt: "Herra, kuka se 
on? Kuka sinut kavaltaa?"
Hänet nähdessään Pietari kysyi Jeesukselta: "Entä hän, Herra?"
Jeesus vastasi: "Mitä se sinulle kuuluu, vaikka tahtoisin hänen jäävän 
tänne aina siihen asti kun tulen? Seuraa sinä minua."

Uteliaisuus on peri-inhimillinen ominaisuus, ja 
aivan luonteva sellainen. Joskus kuitenkin 
utelemme sellaistakin mikä ei meille kuulu. 

Niin teki nyt Pietari. Hän halusi tietää ystävänsä 
Johanneksen tulevaisuuden kuultuan ensin 
Jeesukselta jotain omista viimeistä ajoistaan maan 
päällä.

Jeesus vastasi utelevalle Pietarille napakasti: "Mitä 
se sinulle kuuluu, vaikka tahtoisin hänen jäävän 
tänne aina siihen asti kun tulen? 

Jeesus kertoo kullekin vain hänen oman tarinansa, 
ja sen pitää riittää meille.

Uteliaisiin kysymyksiimme Jeesus vastaa: ”Seuraa 
sinä minua.”

Jeesus, anna minun päästä sinun lähellesi, ja päästä ymmärtämään miten suuri 
rikkaus on siinä että sinä ja minä keskustelemme kahdestaan pävittäin toistemme 
kanssa kaikesta. 

Niinhän ystävät tekevät keskenään.



Saarna 28.12. 2007 pe Viattomien lasten päivä

Teksti Matteus 2:13-21
- - - Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan,  
hän raivostui. Hän antoi käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli  
surmattava kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat, Kun Herodes 
oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi Egyptissä Joosefille unessa
20 ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja palaa Israelin 
maahan. Ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat kuolleet." - - - 

Miten on mahdollista, että Jumala sallii viattomien kuolla 
Jeesus-lapsen tähden? Eikö Jumala olisi voinut pysäyttää 
Herodesta?

Niin ei Jumala kuitenkaan tehnyt. 

Ihmisen vastuu teoistaan on pelottavan suuri. Nyt on 
mahdollista, että pahuus tekee hirmutekojaan. Myös minulla, ja 
sinulla on vastuu omista teoistamme. Vastuu on niin suuri, 
ettemme me kykene sitä kantamaan. Me teemme virheitä. Me 
teemme myös tahallamme pahaa. 

Ainut mahdollisuus syntiselle ihmiselle on saada syntinsä 
anteeksi. Ainut mahdollisuus tähän on saada syntinsä anteeksi 
Jeesuksen Kristuksen sovintoveressä, hänen ristillä antamansa 
sijaisuhrin tähden.

Siksi Jeesuksen ristinkuolema on ohittamattoman tärkeä tapahtuma kaikille ihmisille kaikkina 
aikona. Jeesuksen ristinkuolema on ainut toivomme.

Tämän toivon saatana tahtoi tuhota ja yritti surmata Jeesuksen. Se käytti hyväksi yrityksessään 
julman pakanakuninkaan sairasta pelkoa menettää kruununsa.
Jumala kuitenkin ohjasi Jeesus-lasta tervehtimään tulleet tietäjät toista tietä takaisin omaan 
maahansa. 

Tietäjät olivat tulleet tervehtimään Jumalan rakkauden aamunkoittoa vieraitten kansojen 
keskuudesta. Jumalan valmistama pelastus koski ja koskee myös heitä, siis meitä. 

Osoittaessaan kunnioitustaan Israelin todelliselle kuninkaalle, Jeesukselle Kristukselle, he tekivät 
sen kaikkien meidän puolestamme, jotka on liitetty ja tullaan littämään Jeesus-lasta kumartavien 
joukkoon muiden kansojen keskeltä.



Saarna 19.12. 2007 la

Teksti Johannes 1: 14
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen 
kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä 
armoa ja totuutta. 

Sanan voima on tunnustettu mahti. Silti ihmisen sanan 
voima ja Jumalan sanan voima ovat toisiina verrattuina aivan 
eri luokkaa. 

Raamatussa kerrotaan miten Jumala loi sanallaan koko 
maailmankaikkeuden Jeesuksen kautta, ja miten Jeesus 
sanallaan paransi maan päällä sairaita ja herätti kuolleita.
Jeesus on Jumalan elävä Sana, sana jolla on kaikki valta ja 
voima hallussaan.

Hänellä on valta johtaa meidät ihmislapset armon ja totuuden tuntemiseen.
Jumalan armo parantaa ja puhdistaa ja herättää uuteen elämään. Jumalan totuus 
kirkastaa ajatuksemme ja antaa meille viisauden tuntea Jumala ja hänen elävä 
tahtonsa, joka on täynnä hyviä hedelmiä ja kiinnostavia näkökulmia.

Jumalan Sana on nyt täällä hänen Hengessään, ja myös meille Herran lunastamille 
on annettu hänen sanansa voimaa. Meidänkin kauttamme Jumala tekee ihmeitä. 
Hän herättää lapsia itselleen kun kerromme Jeesuksesta; meillä on valta julistaa 

Jeesuksen nimessä syntejä anteeksi; meillä on valta rukoilla sairasten puolesta ja 
Herran voima tekee heistä ehyitä jälleen.

Tämän tiedämme Raamatun sanan kautta, jonka Pyhä Henki tekee eläväksi. 



Saarna 30.12. 2007 su

Teksti Luukas 2: 33- 40
Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin.
Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille: "Tämä lapsi on 
pantu koetukseksi: monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat.  
Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta, 
ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki  
monien sisimmät ajatukset."
Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat 
Galileaan kotikaupunkiinsa Nasaretiin. 
Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi 
häntä. 

Mariaa valmistettiin tulevia ahdistuksia varten jo varhain, 
Jeesuksen ollessa vasta pieni vauva. Joosef ja Maria saivat kuulla vanhan 
profeetan suusta Jeesuksen olevan Jumalan lupaama Messias, joka toisi 
valon ja kirkkauden Israelille ja kaikille kansoille.

Jeesus tulisi ihastuttamaan ja vihastuttamaan. Näin monien sisimmän 
ajatukset tulisivat ilmi. Osa kansasta olisi Jeesuksen puolesta, osa 
vastaan.

Näin on ollut kaikkina aikoina kun ihmiset ovat todella kohdanneet Jeesuksen. 
Jeesus pakottaa meidät ottamaan kantaa siihen mikä on suhteemme Jumalaan ja 
omaan elämäämme. Vaistoamme Jeesuksen valossa ettei hänen ohitseen voi kulkea 
huomaamatta.

Saamme ottaa kantaa Jeesuksen puolesta! Hän ei lyö lyötyä, vaan parantaa ja 
antaa synnit anteeksi, vie iloon ja vapauteen.



Saarna 31.12. 2007 ma

Teksti Luukas 13:6-7
Jeesus esitti vielä vertauksen: "Eräällä miehellä oli viinitarhassaan 
kasvamassa viikunapuu. Hän meni etsimään siitä hedelmiä, mutta ei  
löytänyt. 
7 Silloin hän sanoi puutarhurille: 'Jo kolmena vuotena olen käynyt 
etsimässä hedelmiä tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Kaada 
se, sehän vain vie voiman maasta.'
8 Mutta puutarhuri vastasi: 'Herra, anna sen olla vielä yksi vuosi. Minä 
muokkaan ja lannoitan maan sen ympäriltä. 
9 Jospa se ensi vuonna tekee hedelmää. Jollei niin käy, käske sitten 
kaataa se.”

Aika jota elämme on hyvin valitettavaa siinä 
suhteessa, että sen synnyttämä huolettomuuden illuusio 
alkaa muistuttaa yhä enemmän harhassa, jopa valheessa 
elämistä. 

Elämä ei kuitenkaan ole illuusioteatteria, jossa asiat 
tapahtuvat vailla meille niistä koituvaa vastuuta. 

Oikeassa elämässä esimerkiksi pankista otettu laina 
lankeaa maksettavaksi riippumatta siitä onko meillä silloin 
maksukykyä vai ei. Samoin lasku elämästämme elämästä 
lankeaa meille jonain päivänä yhtä varmasti.

Jumala antaa meille armossaan kuitenkin mahdollisuuksia 
päästä tästä laskusta vapaaksi. Siitä kertoo 
viikunapuuvertaus. Minä ja sinä olemme kuin puita, joista 
Jumala odottaa hyvää hedelmää. 

Hän antaa puutarhurilleen Jeesukselle ohjeen yrittää vielä kerran. Jospa Jumalan 
lannoite, Jeesuksen Kristuksen sovintoveri vihdoin saisi imeytyä juuristomme kautta 
meihin ja ravita meidät armon hedelmiä tekeviksi puiksi.

Kerran aikamme kuitenkin väjäämättä lopuu. Siksi juuri nyt on pelastuksen päivä. 
Juuri nyt on aika ottaa Jumalan hyvä lahja, syntien anteeksisaaminen vastaan.
Tämä lahja on hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa.

Rakas Jeesus, suo ettei kukaan kulje sen ajan ohitse, jolloin sinä kutsut ihmislasta 
tulemaan luoksesi niin että saisit pelastaa hänet ikuiselta kuolemalta ja 
kadotukselta. Aamen.
 
Päivän saarnat seuraavat kirjan Sanan Aika 2008 tekstijaotusta 
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