
Saarna 1.10. 2007 ma

Teksti Psalmi 34:8
Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa, ja 
pelastaa heidät. 

Ei ole olemassa sattumaa tai hyvää tuuria. On vain 
sallimus, johdatus ja varjelus.

Jos Jumala on kaikkivaltias, niin hän päättää sekä onnesta 
että onnettomuudesta, niin hyvästä kuin pahasta.

Se että säästyit vammoitta onnettomuudessa tai että selvisit 
loukkaantumatta ”läheltä piti” tilanteesta, ei ollut sattuma. 

Sekään, että satutit peukalosi naulatessasi , ei ole sattuma. 
Se on Jumalan sallimus. Sillä kertaa hänen enkelinsä ei 
ohjannutkaan lipsuvaa vasaraa ohi kätesi, vaan sait mustan 
kynnen sormeesi.

Mieti miten usein sinua on varjeltu. Mieti miten harvoin lopultakin olet saanut 
haavan tai vamman päivittäisessä elämässäsi. Sinua on varjeltu. 

Jos joku tahtoo tahallisesti aiheuttaa toiselle tai itselleen vahinkoa, niin hänkään ei 
välttämättä onnistu aikeissaan. Jumala on kaiken elämämme yläpuolella johtaen, 
sallien, estäen ja varjellen.

Eriytyisesti Jumala varjelee heitä jotka tahtovat vilpittömästi seurata ja palvella 
häntä. He ovat Kaikkivaltiaan suojeluksessa hyvin voimakkaalla tavalla.

Silti heidänkin elämänsä päättyy joskus. Apostoli Pietarista Jeesus profetoi, että 
Pietari tulisi kirkastamaan Jumalaa väkivaltaisen kuoleman kautta. Merkillisesti 
sanottu, ellei ota vakavasti toisen apostolin, Paavalin sanoja:”Minulle elämä on 
Kristus ja kuolema on voitto.” Filipp.1:21.

Jeesuksen oma elää, ei vain tätä aikaa, vaan myös iankaikkisuutta varten.
Tähän joukkoon Jeesus tahtoo liittää jokaisen ihmisen.

Tahdotko sinä tulla liitetyksi tähän joukkoon? 

Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia 
muita ihmisiä surkuteltavammat. 1.Kor.15:19

Päivän saarnojen takstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta 



Saarna 2.10.2007 ti

Teksti Psalmi 148:2
Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki taivaan joukot! 

Taivaan tähdet näkyvät sille joka kääntyy 
niitä katsomaan. 

Lähteen vesi kostuttaa sen huulia joka 
kumartuu siitä juomaan. 

Meri kannattelee sitä joka uskaltautuu 
veneellään sen varaan. 

Jumalan läsnäolo tulee eläväksi sille joka 
kääntyy hänen puoleensa. 

Hänen armonsa kostuttaa sen sielun joka kumartuu hänen eteensä. 

Hänen voimansa kannattelee sitä joka uskaltautuu lepäämään sen varaan.

Jumalan ylistys tulee todeksi sille joka on tullut tuntemaan hänet.

Jossain vaiheessa huomaat miettiväsi hänen ylistämistään. 

Se on oikein, sillä Jumalan enkelitkin ylistävät joka päivä häntä, joka on 
kaikkivaltias, häntä, joka yksin loi taivaan, maan ja meren ja kaiken mitä niissä on.



Saarna 3.10. 2007 ke

Teksti 1.Mooseksen kirja 28:13-14
Sitten hän näki, että Herra seisoi hänen vieressään ja sanoi: "Minä olen Herra, isäsi 
Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan 
sinulle ja sinun jälkeläisillesi. 
Sinun jälkeläisesi tulevat lukuisiksi kuin maan tomuhiukkaset, ja sinun sukusi 
levittäytyy länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Sinun ja sinun jälkeläistesi 
saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. 

Jos ottaa Jeesuksen vakavasti, joutuu 
kohtaamaan hänen alkuperänsä, joka on 
juutalaisessa kansassa.

Jos ottaa vakavasti Jeesuksen Isän ja 
Jumalan, joutuu kohtaamaan hänen 
lupauksensa, myös ne mitkä on annettu 
fyysiselle Israelin kansalle.

Jumalan olemukseen kuuluu kaikkivaltius. 
Se ohittaa kaikki inhimilliset mielipiteet ja 
perusteet siitä, onko Israelin valtiolla 
olemassaolon oikeutta. 

Jumala sanoo Israelille: "Minä olen Herra, 
isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. 
Tämän maan, jolla sinä makaat, minä 
annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. ”

Se joka haluaa ottaa vastaan Jumalan 
Israelille ja kaikille kansoille Messiaassa, 
Jeesuksessa lupaaman siunauksen, ei voi 
irrottaa sitä juutalaisesta kansasta. 

Jeesuskin on juutalainen, ja sellaisena pysyy.

Jeesus, auta minua muistamaan aina että kansallasi on oikeus olla olemassa, nyt ja 
aina, omassa maassaan Israelissa. 

Auta minua ymmärtämään tuon maan ja sen kansan ahdistusta. Aamen.



Saarna 4.10.2007 to

teksti 1.Mooseksen kirja 28:15
Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, minne ikinä menetkin, ja tuon sinut 
takaisin tähän maahan. Minä en hylkää sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen 
sinulle luvannut."

Oletko kokenut joskus että sinut on 
hylätty ? Silloin olet kokenut kärsimyksistä 
suurimpia. 

Jäädä yksin, vaille tukea ja ystävyyttä, jäädä 
vaille puolisoa, jäädä ilman isää tai äitiä, joka 
lähti..... tulla petetyksi ja joutua väkinäiseen 
yksinäisyyteen, tai petettyään nähdä katkerasti 
mitä siitä seurasi.

On kuitenkin yksi joka ei hylkää silloinkaan, kun itse mokaa asiansa. Hän on 
Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä.

Muistat miten Pietari mokasi kieltäen Vapahtajansa. Jeesus armahti Pietarin, ja 
uskoi tälle tehtävän olla seurakuntansa ykkösmiehenä.

Jumalan armahtava totuus ja rakkaus merkitsee suunatonta tukea meille erehtyville 
ja lankeaville ihmislapsille.

Tämä rakkaus on tullut ja tulee luoksemme hänen Pojassaan Jeesuksessa.

Jeesus, auta minua uskomaan, ettet milloinkaan hylkää minua. Aamen.



Saarna 5.10.2007 pe

Teksti Ilm.12:9-10
Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan Paholaiseksi ja 
Saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin 
syöstiin alas sen enkelit. 

Saatanan nimi on joka päivä jonkun huulilla. 
Sen valtakunta on kuitenkin jo murrettu. 

Sillä ei ole enää valtaa syyttää heitä, jotka 
Jeesuksen veri on lunastanut vapaaksi saatanan 
vallasta ja joiden synnit Jeesus on saanut puhdistaa 
verellään. 

Se on heitetty ulos taivaastakin, ja se koettaa nyt 
tuhota kenet vain saa.

Se tietää että sillä on enää vain vähän aikaa ennen 
kuin Jeesus vangitsee sen ja heittää ikuisesti 
tulikivijärveen, jota myös kadotukseksi ja helvetiksi 
kutsutaan. Ilm.20:10.

Joskus se tekeytyy olemattomaksi, joskus jopa 
valkeuden enkeliksi, eksyttääkseen ihmisiä ja tuhotakseen heidät. 2.Kor.11:13-14.

Tuo langennut enkeliruhtinas siihen aikanaan liittyneine enkeleineen voi kuitenkin 
tehdä vain sen minkä Jeesus Kristus sallii, eikä sillä ole mitään valtaa Jeesuksen 
omiin.

Jeesuksen omaksi pääset sanomalla hänelle lyhyesti:” Jeesus, tule ja ota minut 
omaksesi!”

Jeesus kutsuu sinua ja minua julistamaan kaikille: Ei mikään eikä kukaan voi estää 
sinua tulemasta Jeesuksen omaksi. Anna hänen tulla Vapahtajaksesi ja ystäväksesi!

Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen, tuliseen järveen kuin peto ja väärä 
profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti. Ilm. 20:10 
Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.
Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. 2.Kor.11:13- 14

------

Päivän Saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta 



Saarna 6.10. 2007 la

Teksti Matteuksen evankeliumi 18:10
Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä; sillä minä sanon teille, että 
heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun Isäni kasvot, joka on taivaissa. 

Jeesus puhuu meille nyt lasten kohtelusta.
Lapsia ei saa halveksia. 

Lapsia ei saa johtaa lankeemukseen. Jos joku tahallaan 
turmelee yhdenkin lapsen uskon tai elämän, hän saa 
Jeesukselta tuomion, joka on kuolemaakin ankarampi. Matt.
18:5-6.

Jokaisen lapsen rinnalla kulkee Jumalan asettama enkeli, jolla 
on suora yhteys häneen. Mikään ei ole salassa kaikkivaltiaan, 
Pyhän Jumalan katseelta.

Lasta tulee tukea hänen uskossaan hyvään ystävään, Jeesukseen. Vanhempien, 
mutta myös koko seurakunnan vastuu on tässä asiassa suunnattoman suuri. Ei voi 
olla täkeämpää asiaa kuin elävä ystävyyssuhde taivaan Isään ja hänen Poikaansa 
Jeesukseen.

Tukea ovat sanat, mutta myös vanhempien oma elämä, se, miten he kohtelevat 
toisiaan ja lapsiaan käytännön elämässä. Jeesuksen tahto on että vanhemmat ovat 
toisiaan kohtaan uskollisia ja armahtavia, niin myös lapsiaan kohtaan.

Jeesus, tiedät vikani ja puutteeni. Olen ollut monasti kehno vanhempi ja kasvattaja. 

Kiitos että sinä olet armahtajani ja saan pyytää virheitäni anteeksi lapsiltani ja 
sinulta. Ilman tukeasi en jaksaisi. Anna yhä uudelleen rakkautta ja kuuntelevaa 
mieltä lapsiani kohtaan.

Jeesus, auta minua olemaan lasteni ja heidän uskonsa tukena omalla elämälläni ja 
rukouksillani. Auta minua myös pitämään sanaasi Raamattua esillä kodissani.

Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku 
johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että 
hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Matt.18:5-6.

Rukous lasten, vanhempien ja koko kansan puolesta. 

Herra, sinä näet miten synti velloo maailmassa yhä pahemmin. Näet Herra, että lapsemme ovat vaarassa joutua saatanan kitaan. Heitä 
koetetaan johtaa harhaan sinun luotasi; noituuteen, väkivaltaan, haureuteen, alkoholin ja huumeiden orjuuteen, pedofiilien ureiksi, 
uususkontoihin.
Herra, näet miten lasten turva kodeissa ohenee ohenmistaan. On yhä enemmän yksin jääneitä ja henkisesti hylkäämisen kokeneita 
vapisevia pieniä sydämiä, jotka värisevät yksin yössä, joka ei tunnu päättyvän.
Moni vanhempi on alkoholisotunut tai joutumassa tuohon kierteeseen. Niin monet vanhemmat riitelevät ja eroavat toisistaan.
Herra armahda kansaamme, sen lapsia ja aikuisia. Ota kiinni myös heidät jotka käyttävät mediaa pahan levittämiseen. 
Anna terve synnintunto. Johda parannukseeen, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen



Saarna 7.10. 2007 su

Teksti Matteuksen evankeliumi 22:34-40
Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he 
kokoontuivat neuvonpitoon. 
Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet 
koetukselle:
"Opettaja, mikä on lain suurin käsky?"
Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja 
mielestäsi. 
Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.
Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 
Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat."

Herra, niinkö out me olemme, että sinun 
täytyy opettaa meille kuin pienille lapsille mikä on 
oikein ja väärin?

Emmekö me olekaan aikuisia jotka tiedämme 
mitä teemme?

Herra, sanoit kerran itseään puolustaville 
fariseuksille, jotka kehuivat kykenevänsä 
erottamaan oikean väärästä, että juuri siksi heidän syntinsä pysyy.

Herra, olenko minäkin fariseus, joka ei tahdo tietää laista, koska se rajoittaa omien 
lihallisten pyyteiden totetuttamista?

Sille, joka tieten tekee pahaa, tuomio on ankarampi kuin sille, joka rikkoo 
tietämättään Jumalan vanhurskaan lain säädökset. Näin sinä Herra opetit.

Herra, minun on siis varottava kehumasta itseäni, jos en kehuja ansaitse.

Herra, minun on myönnettävä, että sinun kunnioittamisesi, saati rakastamisesi 
muutenkin kuin huulilla, on vaikeaa. On myönnettävä että lähimmäisenkin 
rakastaminen on minulle usein liki mahdotonta. Sietää voin, mutten rakastaa.

Herra, kun olen rehellinen, on myönnettävä sinun lakisi olevan hyvän. Sen 
noudattaminen tekee elämästä onnellisen.

On myönnettävä etten kykene enkä tahdokaan noudattaa sitä jos en koe siitä 
olevan itselleni hyötyä. Olen paha. 

Olen kuin nuo fariseukset 2000 vuotta sitten.
Minulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin huutaa puoleesi ja sanoa: ” Herra, ole 
minulle syntiselle armollinen! ”



Saarna 8.10. 2007 ma

Teksti Psalmi 119:1
Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta, ne, jotka seuraavat Herran lakia. 

Kukaan ei pidä mahdottomana 
roskapussin vientiä jätesäiliöön, ei varmaan 
edes Jumala.

Jumala ei vaadikaan meiltä mahdottomia, 
vain hänen ja toisen ihmisen 
kunnioittamista ja huomioon ottamista. 

Ilman niitä roskapussinkin vienti 
kangertelee pahasti.

Jeesuksessa luoksemme on tullut sekä armo että totuus.

Totuus osoittaa meille suunnan, armo tekee suunnassa pysymisen ja sille 
palaamisen mahdolliseksi.



Saarna 9.10. 2007 ti

Teksti Psalmi 119:2-3
Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään kysyvät hänen 
tahtoaan,
ne, jotka eivät tee vääryyttä vaan kulkevat hänen teitään.

Englannissa on telakoituna 
248 vuotta vanha purjealus, 
amiraali Nelsonin lippulaiva 
Victory.

Sen keulakuvan alla olevissa 
vaakunakilvissä ovat tekstit: 
"Jumala ja velvollisuuteni" ja 
"Paha sille joka pahaa ajattelee".

Nuo periaatteet huulillaan 
Nelsonin kerrotaan kuolleen 
haavoituttuaan taistelussa. ”Kiitos 
Jumalalle, olen tehnyt velvollisuuteni” olivat hänen viimeiset sanansa.

Englannin laivaston vuosisatojen takaiset periaatteet ovat jääneet pysyvästi 
mieleeni katseltuani erinomaista ja tuoretta minisarjaa C.S. Foresterin 
meriromaaneista*.

Kirjojen päähenkilö kapteeni Hornblower toimii nuorena upseerina Englannin 
kuninkaallisessa laivastossa Napoleonin sotien aikaan.

Vaikka kirjat ovat kuvitteellisia, on niiden kertomuksissa nähtävissä silloiset 
Englannin kuninkaan merivoimien periaatteet, joita myös noudatettiin.

Upseerien kunnia asia oli pitää kiinni oikeudenmukaisuudesta, rehellisyydestä ja 
hienotunteisuudesta. Näitä periaatteita vaadittiin myös miehistöltä. Velvollisuuden 
noudattaminen ohitti kaiken muun. Velvollisuudentuntoon liittyi se, että oltiin 
omantunnon ihmisiä. 

Noita periaatteita ja niiden tinkimätöntä noudattamiasta ajatellessa ei tunnu 
ihmeeltä, että Englannin maailmanvallan suuruuden aika sijoittuu juuri 1700-luvun 
lopun ja 1800-luvun aikoihin.

Jumalan siunasi heidät, jotka pyrkivivät vilpittömästi hyvään. Hyvät periaatteet 
toivat mukanaan myös järjestyksen, kurinalaisuuden ja ahkeruuden. Ne olivat osa 
siunausta.

http://www.maritimequest.com/warship_directory/great_britain/pages/ships_of_the_line/hms_victory_page_1.htm
http://www.maritimequest.com/warship_directory/great_britain/pages/ships_of_the_line/hms_victory_page_1.htm
http://www.maritimequest.com/warship_directory/great_britain/pages/ships_of_the_line/hms_victory_rob_howell_collection_page_1.htm


Aito sitoutuminen Jumalaan ja terveisiin periaatteisiin on edelleen myös ajallisen 
menestyksen, rauhan ja hyvinvoinnin perusta. Sitoutuminen Jumalaan johtaa 
lopulta perille taivaan kotiin.

Jeesus, älä anna minun unohtaa sitä, miten tärkeää on rukoilla johdatustasi ja 
sinun teilläsi ja tahdossasi pysymistä. 

Kiitos rististäsi ja anteeksiantamuksen armosta, joka tekee mahdolliseksi tarkistaa 
suuntaa yhä uudellen ja päästä lopulta perille taivaaseen.Aamen.

*. Sarja löytyy ainakin Varkauden kaupunginkirjastosta.



Saarna 10.10. 2007 ke

Teksti Psalmi 119:5
Kunpa kulkuni olisi vakaa, kunpa aina seuraisin sinun määräyksiäsi! 

Rippikouluun vanhemmat haluavat yhä lähettää 
lapsensa sankoin joukoin. 

Uskon yhtenä syynä tähän olevan aidon huolen siitä 
mitkä arvot nousevat ohjaamaan heidän lastensa 
elämää. 

Vanhempien toive on että heidän lastensa arvot olisivat 
kestäviä ja hyvään ohjaavia.

Siksi yllä oleva psalmin jae sopii varmasti vähän muutettuna vanhemman 
rukoukseksi aikuistuvan lapsensa puolesta:

”Rakas Jeesus, suo että lapseni kulku elämässä olisi vakaa, kunpa hän aina seuraisi 
sinun määräyksiäsi. ”



Saarna 11.10. 2007 to

Teksti 5.Mooseksen kirja 6:4-5
"Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. 
Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi

Jumalan kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki  tulee esiin Vanhassa 
Testamentissa pilkahduksittain.

Kuitenkin jo luomiskertomuksessa todetaan miten Jumalan Henki liikkui vetten 
päällä, ja kuningas Daavid lausuu profeetallisessa psalmissaan: Herra sanoi minun 
Herralleni, ja profeetta Jesaja puhuu Herran kärsivästä palvelijasta.1. Moos. 
1:2; Psalmi 110:1*) vuoden 1938 käänös; Jes.53. 

Jeesus, johon kaksi edellistä raamatunkohtaa viittaavat,  puhuu taivaallisesta 
Isästä.

Jumalan tunteminen ja pitäminen ensimmäisenä niin ajatuksissa, asenteissa kuin 
käytännön ratkaisuissa on meille yhä ykkösjuttu.

Ihmiskunta joutui ongelmiin jo alkumetreillään päätettyään ottaa onnensa ohjat 
omiin käsiinsä. 

Ongelmiemme ratkaisun avaimet löytyvät paluussa Jumalan kasvojen eteen ja 
nöyrtymisessä kuuliaiseksi hänelle ja hänen tahdolleen.

Jeesuksessa Kristuksessa tämä on mahdollista, kun hän pesee meidät puhtaaksi ja 
antaa Jumalan Hengen asumaan sydämeemme. 

Jeesus, anna minulle rohkeutta jättää tänäänkin elämäni sinun hyviin ja lempeisiin 
käsiisi. Vie minut Isän luo. Aamen

*Herra sanoi minun herralleni: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi 
sinun jalkojesi astinlaudaksi";



Saarna 12.10. 2007 pe

Teksti 1. Korinttolaiskirje 1:5
Hänen yhteydessään te olette saaneet kaikkea rikkautta, niin tietoa kuin 
puhetaitoakin. 

Onko seurakunta ja seurakuntayhteys sinulle 
tärkeä? Jos on, niin yllä olevat sanat varmasti rohkaisevat 
sinua.

Kristuksen yhteydessä saadaan häneltä niitä ominaisuuksia 
ja taitoja, jotka ovat tärkeitä evankeliumin kertomisessa ja 
seurakunnan rakentamisessa.

Näitä lahjoja annetaan Pyhän Hengen kautta. Niitä voi 
rukoilla lisääkin. On hyödyllistä, että seurakunnassa 
toimivat armolahjat rakkaudellisessa hengessä ja armon 
ilmapiirissä.

Sillä on merkitystä, että henget tunnistetaan, julistettu sana 
koetellaan ja arvioidaan ja että sairaiden puolesta 
rukoillaan.

Jeesus, vuodatit maailmaan Helluntaina Pyhän Henkesi jatkamaan työtäsi ihmisten 
pelastamiseksi valtakuntaasi. 

Jeesus, varusta seurakuntasi palveluksen työhön niin kuin parhaiten näet.

 Rakas Jeesus, anna seurakuntaasi sinun rakkautesi ilmapiiri. Anna viisauden ja 
tiedon sanat. Anna opettamisen ja kehottamisen armolahja. Täytä minutkin 
Hengelläsi. 

Aamen. 



Saarna 13.10.2007 la

Teksti 1.Korinttolaiskirje 1: 6-7
Sanoma Kristuksesta on juurtunut lujasti teihin, ja teillä on armolahjojen koko 
rikkaus odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. 

Avaruusaluksen miehistö on käynyt läpi pitkän ja 
huolellisen koulutuksen ennen matkalle lähtöä.

Omaisia ja ystäviä kokoontuu lähtöpaikalle saattelemaan 
alukseen nousijoita. Tv välittää kuvaa heistä koko 
maahan. 

Lähdön seuraajien sydämissä kaihertaa jännitys siitä 
meneekö kaikki nappiin. Monet varmasti rukoilevatkin.

Lähtölaskennan päätyttyä aluksen kantorakettien moottorit sylkevät tulta.
Rakettimoottorien jylinä seuraa alusta sen kadotessa nopeasti taivaan sineen. 

Saattajat ja avaruuskeskuksen lennonjohto huokaisevat 
vähitellen helpotuksesta. Alus miehistöineen on turvallisesti 
matkalla kohti kiertorataa maapallon ympäri.

Jokainen elävä kristitty elää lähdön tunnelmissa. Olemme 
lähdössä paljon kauemmas kuin yksikään avaruusalus koskaan.

Olemme valmistautumassa matkalle uuteen maailmankaikkeuteen.

Aluksemme kapteeni Jeesus Kristus on tulossa hakemaan meitä, ja on jo matkalla.
Kerran koittaa hetki jollon kaikki maapallon asukkaat näkevät hänen saapuvan, ja 
silloin hänen miehistönsä harjoittelun vaiva ja kärsivällisyys odottamisessa 
palkitaan.

Nyt on valmistautumisen ja harjoittelun aika. Meille on annettu hyvät harjoittelun 
välineet, paketti*) ihmeellisiä armolahjoja, joiden toiminnassa aluksen kapteeni on 
jo mukana.

Niiden avulla paitsi kasvamme yhtenäiseksi miehistöksi, saamme tarvittavaa 
kestävyyttä, opimme uusia taitoja ja parannumme haavoistamme.

Jeesuksen tullessa hakemaan meitä olemme valmiita.

Jeesus, anna meille lapsillesi kärsivällisyyttä sinun odottamisessasi. Anna 
kestävyyttä, anna kärsivällisyyttä. 
Anna sydämen iloa ja kesknäistä rakkautta ja kunnioitusta. Aamen



 *)1.Kor.12:1-12
Veljet, haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen lahjoista.
2 Muistattehan, kuinka ollessanne vielä pakanoita vastustamaton voima ajoi teitä mykkien epäjumalien luo. 
3 Siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan Hengen valtaamana, ei voi sanoa: "Jeesus on 
kirottu." Kukaan ei myöskään voi sanoa: "Jeesus on Herra", muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta.
4 Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama.
5 Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 
6 Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama.
7 Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. 
8 Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa,
9 toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan, 
10 joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku 
kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. 
11 Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo.
12 Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jäsentä; vaikka jäseniä 
on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin.



Saarna 14.10. 2007 su

Teksti 1.Mooseksen kirja 15:1-6
Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: "Älä pelkää, 
Abram. Minä olen sinun kilpesi, ja sinun palkkasi on oleva hyvin suuri."
2 Abram sanoi: "Herra, minun Jumalani, mitä sinä minulle antaisit? Olenhan jäänyt 
lapsettomaksi, ja minun omaisuuteni perii damaskolainen Elieser."
3 Abram sanoi vielä: "Ethän ole antanut minulle jälkeläistä, ja siksi palvelijani saa 
periä minut."
4 Mutta hänelle tuli tämä Herran sana: "Ei hän sinua peri, vaan sinut perii sinun 
oma poikasi." 
5 Ja Herra vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaal- le ja laske tähdet, jos kykenet ne 
laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä."
6 Abram uskoi Herran lupaukseen, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. 

Maailman historia kiertyy 
Aabrahamin jälkeläisten elämän ja 
asuinpaikan ympärille, jotka ovat Israel 
ja Jerusalem. 

Nuo nimet tulevat olemaan kaikkien 
kansojen huulilla niin kauan kuin elämää 
Telluksen pinnalla elellään.

Taivaassa kansat kokoontuvat 
pääkaupunkiin, jonka nimi on uusi 
Jerusalem.Ilm.21:2.

Jo maanpäällinen Jerusalem on tarkoitettu kaikille kansoille paikaksi jonne 
kokoonnutaan ylistämään elävää, ainoaa oikeaa Jumalaa, joka ilmestyi kauan sitten 
Aabrahamille.

Jumala myös antaa sateen niille kansoille jotka saapuvat sinne 
kumartaen rukoilemaan häntä. Sakarja 14:17.

Jumala siunasi vanhan ja biologisesti kuihtuneen avioparin 
lukemattomalla määrällä jälkeläisiä, joilla on Suomessakin oma 
synagooga. 

Abram sai uuden nimen, Aabraham, joka tarkoittaa kansanpaljouksien isä.

Aabraham luotti Jumalan lupaukseen ja Jumala luki sen hänelle vanhurskaudeksi. 
Aabrahamista tuli kaikkien uskosta vanhurskaiksi tulevien isä, myös meidän*). 



Jumala hyväksyi Aabrahamin omakseen pelkän uskon perusteella. Samalla 
perusteella sama kaikkivaltias Jumala hyväksyy sinut ja minutkin lapsekseen, kun 
uskomme Jeesuksen olevan luvattu Messias, Vapahtaja, joka ottaa pois maailman 
synnin.

Vapahtajakin on inhimillisen olemuksensa puolesta Aabrahamin jälkeläinen. Juuri 
siksi Aabraham valittiin että Messias saisi syntyä maailmaan.

Jeesus Kristus, siunattu ole sinä, ystäväni ja Vapahtajani, joka olet avannut ristillä 
minullekin tien heidän joukkoonsa, jotka turvautuvat sinuun lupaukseesi 
uskovan Aabrahamin tavoin.

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta 
 -----------

*)Room.4:20-25
Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan sai voimaa uskostaan. Hän antoi 
Jumalalle kunnian 

21 varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen mitä on luvannut. 

22 Sen vuoksi Jumala katsoikin hänet vanhurskaaksi.

23 Näitä sanoja ei kuitenkaan ole kirjoitettu vain hänen tähtensä, [4:23,24: Room. 15:4; 1. Kor. 9:10, 
10:11]

24 vaan myös meidän vuoksemme. Jumala on katsova vanhurskaiksi meidätkin, kun uskomme häneen, joka 
on herättänyt kuolleista Herramme Jeesuksen. [Ap. t. 2:24; Room. 10:9

25 Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän 
vanhurskauttamisemme tähden. [Room. 8:32; 1. Kor. 15:17; 2. Kor. 5:21; Gal. 1:4]



Saarna 15.10. 2007 ma

Teksti Psalmi 78:2-3
Minä aion esittää viisaiden mietteitä, tuon julki menneisyyden arvoituksia, 
vanhoja asioita, joista olemme kuulleet, joista isämme ovat meille kertoneet.

Suomen ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta käydään 
parhaillaan julkista keskustelua. Mikä olisi paras ratkaisu tässä 
kysymyksessä?

Olisiko nyt hyvä kurkistaa historiaan, ja oppia sieltä? Niin ainakin 
Aasaf psalmissaan kehottaa tekemään.

Kokemus on opettanut, että historia helposti toistaa itseään.
Muinoin Jumala oli nostanut kansansa unohduksen yöstä ja antanut sille oman 
maan ja yltä kyllin leipää.

Kansa oli kuitenkin ollut kiittämätön, häikäilemätön ja kovakorvainen.
Jumalaa oli väheksytty, epäjumalia oli lähdetty palvomaan ja lähimmäistä kohdeltu 
tökerösti.

Näin oli tapahtunut yhä uudestaan. Kansan lankeemus syntiin, Jumalan kuritus, 
kansan hetkellinen parannus, ja lankeemus pian uudelleen ja Jumalan kuritus.

Tästä Aasaf kehottaa ottamaan viimein opiksi pitkässä, usean psalmin mittaisessa 
puheenvuorossaan*).

Turvallisuutemme takaa lopulta yksin Jumala. Kun teemme parannuksen 
synneistämme ja pakenemme Jeesuksen Kristuksen mittaamattoman laupeuden 
turviin, Jumala huolehtii kaikesta muustakin.

Jeesus, anna meille itsemme tutkimisen armo.Auta ja armahda, ettei viihde ja 
elämän nautinnot vie meitä tuhoon. 

Suo ettemme uhmakkaasti kapinoi sinua vastaan, vaan että tutkimme elämäämme 
ja tulemme sinun puhdistettavaksesi ja parannettavaksesi. Aamen.

*) Ps. 82
2 "Kuinka kauan te poljette oikeutta ja pidätte väärintekijöiden puolta? 
3 Puolustakaa orpoja ja onnettomia, huolehtikaa köyhistä ja kurjista.
4 Pelastakaa heikot ja vähäväkiset, vapauttakaa heidät sortajien käsistä. 
5 Te ette tiedä ettekä ymmärrä mitään, te harhailette pimeässä, ja maan perustukset järkkyvät.
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