
Saarna 1.11. 2007 to

Teksti Jeremia 3:15
Minä annan teille mieleni mukaiset paimenet, ja he johtavat teitä viisaasti ja 
taitavasti. 

 
Kuka on viisas? Kuka on taitava? 
Tämän maailman arvoasteikolla mitaten 
sellainen on esimerkiksi yritysjohtaja joka 
onnistuu virittämään firman parhaaseen 
tuloskuntoon osakkeenomistajia varten, 
joista hän saattaa olla yksi.

Jumalan silmissä viisas johtaja on 
sellainen, joka varjelee hänelle uskotun 
lauman joutumasta petojen suihin ja 
muuttumasta itse pedoksi. 

Petomaisuus oli valitettavan yleistä ennen vanhaan Israelin rappioaikana. Miten on 
nyt? 

Kunhan vain firmojen työntekijöitään ulos saneeraavien kirstujen vartijoiden 
joukossa ei olisi entisiä aktiiviseurakuntalaisia, jotka ovat myyneet periaatteensa 
mammonan alttarille?

Silloinhan vika on Jeremian kirjan logiikan mukaan heidän paimenissaan, meissä 
seurakunnan työntekijöissä.

Mille alttarille me tosissaan kumarramme, mammonan vai Jumalan? Olemmeko 
alkannet rakentaa mielessämme maan päälle suloisia tuulentupia? 

Olemmeko alkaneet kuvitella että menestys ulkoisissa asioissa kuten varallisuuden 
kasvattamisessa ja paperinpyörityksessä on toiminnan ylin ja tavoiteltavin aste?

Kuitenkin seurakunta on edelleen olemassa siksi että täällä kuollaan. Kallein asia 
maailmassa on edelleen Jeesuksen Kristuksen sisällinen tunteminen ja taivaan 
kotiin pääseminen.

Rakas Jeesus, anna minun olla sinun mielesi mukainen lammastesi paimen. Anna 
anteeksi se milloin olen harhautunut mammonan tai kunnian palvontaan. Aamen



Saarna 2.11. 2007 pe

Teksti Efesolaiskirje 6:10-11
Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. 
Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen 
juonia vastaan. 

 
Tuskin kukaan toivoo itselleen 
voimattomuutta. Voimalla ja voimalla on 
kuitenkin eroa.

Jumalan voima on sellaista ettei se tee kenellekään 
pahaa. Silti se kykenee muuttamaan elämäämme ja 
toisten elämää äärettömän paljon.

Hengellisesti kuolleelle Hän antaa iankaikkisen 
elämän Jeesuksen tuntemisessa. 

 Aralle Pyhän Hengen voima antaa rohkeutta. 
Itsevarmalle sama Henki antaa kykyä asettua 
heikomman osaan. 

Vangitulle Jeesuksen voima antaa sisäisen vapauden, joka on ulkoista vapautta 
suurempi. 

Jeesus vapauttaa myös pahojen henkien otteesta ja vie vapauteen, joka on 
Jeesuksen tuntemisessa.

Että Jumalan voima saisi olla täytenä elämässämme, tarvitaan rukousta ja Jumalan 
sanan Raamatun tuntemusta, sillä armo ja totuus kuuluvat yhteen.
Näin Jumalan rakkaus saa meissä yhä enemmän sijaa. 

Jeesus, anna minun tuntea voimasi ! Aamen.



Saarna 3.11. 2007 la Pyhäinpäivä

Teksti Jesaja 65:17-19
Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne 
eivät nouse mieleen. Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä 
minä luon. Katso, ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin, teen riemuitsevaksi sen 
kansan. 
Ja minä riemuitsen Jerusalemista, iloitsen kansastani. Ei siellä enää kuulu itkun 
ääntä, ei valitusta, 

Herra, onko tuo uusi taivas ja uusi maa 
myös meitä tavallisia taunoja ja teijoja varten, 
joiden pää ja pyrstö vuorotellen tarttuvat 
kiinni tämän maailman tervaan ja 
töyhkeeseen?

Voisinko minä pieni ihminen päästä tuohon 
maahan ja kaupunkiin, jossa menneitä ei 
enää muistella, koska ne eivät enää kerta kaikkiaan nouse mieleen?

Voisiko todella koittaa päivä, jolloin kukaan ei tulisi muistuttamaan minua 
erehdyksistäni ja synneistäni ja harhaan menemisistäni, ja silti olisin elossa, enkä 
mullan alla matojen ruokana.

Voisinko päästä taivaan maahan, jossa versoo sielun kirkkaalla hurmiolla täyttävää 
kauneutta, jossa tuuli kohisee täynnä suloista musiikkia ja kantaa ihmisten 
aistittavaksi joka päivä uusia ihmeellisiä tuoksuja taivaan maan puutarhoista?

Maahan, jossa kaiken tuon ihastelijaa ei kutsuta joutavanpäiväiseksi hölmöksi, vaan 
jossa kaikki riemuitsevat kanssani täysin sydämin kaupungin ja siellä valtoimenaan 
virtaavan uuden elämän suloisuudesta?

Voinko kuulla siellä Jumalan sanovan juuri minulle: Tauno, Iloitsen sinusta koko 
sydämestäni, Teija, olet aina minun ihmeellinen, oma lapseni!

Jeesus, sinä olet tie kuoleman virran yli Jumalan maahan. Kiitos että moni ennen 
minua on jo päässyt perille. 

Kiitos, että minäkin saan olla matkalla uuteen Jerusalemiin pestynä sovintoverelläsi 
puhtaaksi synneistäni. Kiitos sovituksesta, kiitos lunastuksesta, kiitos pyhityksestä. 

Saan tulla kaltaiseksesi ja olla jo nyt sinulle uskossa pyhä ja nuhteeton, verelläsi 
saatanan ja kuoleman orjuudesta vapaaksi lunastettu. Aamen



Saarna 4.11. 2007 su

Teksti Matteuksen evankeliumi 18:23-35
Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi: 'Sinä kelvoton! Minä annoin 
sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit.
Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?' 
Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi  
koko velan. 
"Näin tekee minun taivaallinen Isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna 
kukin veljellenne anteeksi." 

Monille tutussa Monopoli-pelin 
laudassa on kohta jossa sanotaan: 
”Mene suoraan vankilaan kulkematta 
lähtöruudun kautta.” Näin ollen 
pelaaja jää myös vaille kerran 
kierroksessa saatavaa palkkaa.

Oikeassa elämässä Jumala tulee 
viemään minut ja sinut vankeuteen, 
jos heittäydymme kovasydämiseksi 
kanssaihmisiämme kohtaan, jotka pyytävät meitä armahtamaan itseään.

Kun suuri Armahtaja on antanut minulle ja sinulle koko suuren velkamme anteeksi, 
ei kerta kaikkiaan ole syytä alkaa kukkoilla ja evätä kanssaihmiseltä täyttä 
anteeksiantoa kun hän sitä pyytää.

Lopulta vain kaikesta sydämestä tapahtuva anteeksi antaminen on aito. Jumala 
tietää miten vaikeaa se meille on, peräti mahdoton ilman Jeesusta. 

Mutta meidän tulee aloittaa siitä mikä on sillä hetkellä mahdollista: jos ei muusta 
niin sen tunnustamisesta, etten kykene antamaan anteeksi, ja sen tähden voiman 
pyytämisestä anteeksi antoon Jumalalta.

Näin koston ja kovuuden ja anteeksiantamattomuuden kierre alkaa murtua 
elämässämme vähitellen.

Jeesus, anna minun muistaa että sinä olet oikeudenmukainen ja ettet sinä katso 
armahtaessasi henkilöön. Anna minun ymmärtää miten tärkeää minunkin on antaa 
anteeksi minua vastaan rikkoneille! Aamen.



Saarna 5.11. 2007 ma

Teksti Psalmi 119:162
Minä riemuitsen sinun sanoistasi niin kuin riemuitaan suuresta saaliista. 

 
Eräs Ruotsin muinaisista kuninkaista, taisi olla 
Kaarle, ratsasti pikavauhtia Puolan seutuvilta Tukholmaan 
kun sai kuulla asemansa olevan vaakalaudalla.

Siellä hän puhui ylimystölleen ja kansalle niin 
vakuuttavasti, ettei hänen valtaoikeuksiaan peruttukaan.
Silloin nähtiin taas kerran mikä on sanojen mahti. Ehkä 
kuningas riemuitsi silloin omista sanavalinnoistaan ja 
puheensa tenhovoimasta.

Jumalan sanoilla on silti äärettömästi suurempi voima kuin yhdenkään maallisen 
kuninkaan sanoilla. Raamatussa kerrotaan miten Jumala loi sanallaan tyhjästä 
maailmankaikkeuden ja kaiken mitä siinä on.1.Moos.1. 
Jeesuksen sanat parantavat sairaita ja herättävät kuolleita luita ja sieluja 
iankaikkiseen elämään.

Sanallaan hyvä isä Jumala tulee kerran luomaan uuden, katoamattoman maailman.
Se, joka saa syventyä seuraamaan Jumalan elävien sanojen voimaa ja vaikutusta, 
alkaa vähitellen riemuita niistä kuin suuresta saaliista.

Jeesus, sinä olet luvannut omillesi samanlaisen voiman kuin sinulla itselläsi on.
Sanoit kerran Pietarille: ”joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt , joiden 
synnit te päästätte, niille ne ovat päästetyt.”Joh.20:23

 Jeesus, anna aitoon ja tarpeelliseen synnintuntoon herättävän  voiman, ja väkevän 
ja rauhaan saattavan synninpäästön voiman virrata täytenä koskena 
seurakunnassasi. Ne ovat läsnä sanassasi.

Suo että myös minä saisin olla mukana työssäsi kutsumassa ihmislapsia lempeästi 
parannukseen ja uuteen elämään Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen 
sovintoveressään. Aamen.  



Saarna 6.11. 2007 ti

Teksti Psalmi 119:165
Ne, jotka rakastavat sinun lakiasi, elävät rauhassa, mikään ei horjuta heitä. 

 
Lain voima on sitä ympäröivän 
yhteiskunnan oikeustajussa ja oikeuslaitoksen 
virkakoneistossa.

Jos lakia ei kunnioiteta, käy elämä 
yhteiskunnassa hankalaksi. Jos lain 
noudattamista ei kyetä valvomaan, on seuraus 
sama.

Jumala seuraa aktiivisesti lakinsa noudattamista. Sanoohan Jeesus, että minkä 
olette tehneet, tai jättäneet tekemättä, sen te olette tehneet, tai jättäneet 
tekemättä minulle.

Jumalan laki tiivistyy kymmeneen käskyyn ja Jeesuksen antamaan rakkauden 
kaksoiskäskyyn. Se, joka tahtoo sydämestään pitää niistä kiinni, löytää rauhan 
Jumalan kanssa, ja sopusoinnun omassa elämässään. 

Kun on läheiset välit Jumalan kanssa, on hänen apunsa ja varjeluksensa lähellä. Jo 
tietoisuus siitä luo turvallisuutta ja levollisuutta Jumalan kanssa usein 
seurustelevalle.

Jeesus, anna minun nähdä antamiesi elämän ohjeiden suuruus ja mielekkyys 
levollisesti armon varassa niitä tutkien. Anna niiden tulla minulle yhä rakkaammiksi 
ja anna niiden vaikuttaa elämässäni yhä vahvemmin. Aamen.



Saarna 7.11. 2007 ke

Teksti 1.Mooseksen kirja 50:19-20
Mutta Joosef sanoi heille: "Älkää olko peloissanne, enhän minä ole Jumala.
Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Hän antoi  
tämän kaiken tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin.

 
Oletko ihmetellyt miksi 
elämässäsi jokin asia tuntuu 
menneen aivan pieleen. Niin päin 
mäntyä, ettet tahdo päästä harmistasi 
eteenpäin?

Joosefille kävi köpelösti jo nuorena 
poikasena, kun häneen äkämystyneet 
veljensä myivät hänet orjakauppiaille 
päästäkseen hänestä eroon.

Joosefin elämässä alkoi 
vuosikymmenten piina. Hän ei kuollut, 
mutta hän joutui orjaksi jouduttuaan syyttä vankeuteen, eikä ollut toivoa 
poispääsystä.

Mahtoivat Joosefin pääkopassa kiertää välillä levottomat ajatukset ja kysymykset 
siitä miksi hänen isiensä Jumala salli hänelle tämän kohtalon. 

Kävi kuitenkin niin että Jumala johti Joosefin pääsemään pois vankeudesta, ja asetti 
tämän viimein koko Egyptin arvovaltaisimmaksi mieheksi heti faraon jälkeen.

Joosef ymmärsi Jumalan antaneen hänelle tehtävän pelastaa perheensä ja koko 
Egypti kuolemasta ankaran, seitsemän vuotta kestävän nälänhädän aikana.

Sitä miksi Joosef joutui ensin kärsimään niin paljon, voimme vain aavistella, mutta 
vaivat eivät olleet tehneet hänestä katkeraa ja kostonhaluista. Se on merkittävää ja 
ihmeellistä.

Voisiko Jumalalla olla sinulle varattuna jotain todella suurta ja hyvää vaikeuksien 
jälkeen? Jaksaisitko vielä odottaa? Jaksaisitko kysyä Jumalalta sitä miksi olet 
joutunut niin ahtaalle elämässäsi?

Jeesus, annathan minulle ja kaikille muille vaikeuksien kanssa kamppaileville 
kestävyyttä ja uskoa siihen, että sinä olet sittenkin kaikessa mukana! 
Suo, etten anna katkeruuden tai muun rikkaruohon päästä valtaamaan mieltäni. 
Aamen.



Saarna 8.11. 2007 to
 
 
Teksti Efesolaiskirje 4:26-27
Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne, ennen kuin aurinko 
laskee. 
Älkää antako Paholaiselle tilaisuutta. 

 
Katkeruuden ja vihan ajatusten elättely sielun 
sopukoissa ei ole terveellistä. 

Ne nimittäin itävät helposti kuin rikkaruohot ja valtaavat 
huomaamatta yhä enemmän tilaa leviten mielen muille 
alueille.

Kuitenkaan ei tarvitse ajatella: ”Kerran loukattu, aina 
loukkaantunut; kerran katkeruuden kirpaisema, aina 
vihansekaisen katkeruuden hapattama.”

Tunteille ei voi mitään. Niitä on suuttuessa turha yrittää 
tukahduttaa. On kuitenkin eroa siinä miten suuttumustaan tai vihastumisen puuskaansa ilmaisee 
ulospäin.
Teoistamme olemme aina vastuussa.

Koteloitunut katkeruus on vihan kauheata myrkkyä, joka pilaa ja on pilannut tässä maailmassa niin 
paljon kaunista ja hyvää. Pienestä loukkaantumisesta on kasvanut syvän loukkaantuneisuuden 
märkivä paise, joka ei tunnu paranevan.

Saatana tietää heikkoutemme ja haavoittuvaisuutemme, niin myös ylpeytemme ja 
turhamaisuutemme. Se koettaa käyttää niitä hyväkseen ja repiä rikki toimivat ihmissuhteet 
eristäen osapuolet toisistaan ja yhä uusista ihmisistä tilanteiden toistaessa itseään.

Yksinäinen, katkeroitunut ihminen on vaarassa vieraantua myös Jumalasta menettäen ilon ja 
aitouden. Tilalle tulevat helposti synkät, epäluuloiset mietteet, jopa koston ajatukset.

Tämän kaiken takia on niin tärkeä oppia hieromaan rauhaa het kohta kun riidan pihinää on 
ilmennyt. Tähän tarvitaan nöyrtymistä ja myös sen ymmärtämistä, että pyhien yhteyden 
vaaliminen on elämän vaalimista.

Jeesus, kiitos että olet opettanut meidät tiedostamaan saatanan kavalat juonet sen koettaessa 
riitauttaa uudet ja vanhat tuttavukset keskenään. Kiitos että olet opettanut meitä tiedostamaan 
myös oman raadollisuutemmme, johon saatanan on helppo tarttua.

Rakas Vapahtaja, anna meille aina herkät hoksottimet huomata ajoissa missä mennään, niin että 
saamme riidassa heti jarrut päälle. Anna aina myös nöyrtymisen armo, ja aito, lämmin sovinto 
kiistan päätteeksi ennen päivän vaihtumista toiseksi. 

Aamen



Saarna 9.11. 2007 pe

 

Teksti Efesolaiskirje 4:30-31
Älkää tuottako surua Jumalan Pyhälle Hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi  
lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja 
herjaaminen, kaikkinainen pahuus.

 
Pidetään lähes itsestään selvänä että suomalainen osaa 
perushygienian: käsien ja hampaiden pesun ynnä muun 
sellaisen. Miten on sitten sielun hygienian perusasioiden 
hallitseminen laita? 

Luulisi olevan itsestään selvää että katkeruus, viha ja 
herjaaminen olisivat automaattisesti pannassa huonona 
käytöksenä, vaan mites on asian laita käytännössä?

Vaikuttaa siltä että loanheitto eri muodoissaan kukoistaa välillä 
”antoisasti” kiroilusta puhumattakaan. 

Onko kiroileminen kaunista? Onko se rakentavaa? Entä 
panettelu ja pahan puhuminen ja koston hautominen?
Joka pitää niitä ansiokkaina piirteinä itsessään ja toisisssa, niin 
onneksi olkoon!

Mutta luulisin, että sisimmässämme tiedämme kaikkinaisen 
pahuuden viljelyn tuottavan eri osapuolille paljon kärsimystä. 
Siksi apostoli Paavalin ohjeita kannattaa suostua 
kuuntelemaan sielunsa korvilla, ja pyytää Jeesukselta voimaa jättää joutavat tavat 
ja kommervenkit poispäin.

Silloin Pyhä Henki meissä Jeesuksen omissa iloitsee ja niin tietysti me itse myös. 
Halleluja!

Jeesus, tunnustan, etten kykene voittamaan omin voimin pahuuteni piirteitä. Voita 
sinä niitä minussa yksi kerrallaan. 

Anna minun kasvaa hyvässä ja vähetä pahassa. Anna minussa näkyä jotain sinun 
kaltaistasi. Aamen.



Saarna 1o.11. 2007 la

Teksti Efesolaiskirje 4:32
Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin 
kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. 

Herra, kymmenen kertaa päivässä olen 
ollut ystävällinen, mutta kukaan ei ole tuntunut 
huomaavan sitä. Ovat vain kadehtineet 
lauhkeuttani. 

 Silti olen ollut lempeä heitä kohtaan 
kaksikymmentä kertaa päivässä, joskus 
enemmänkin.

Olen antanut heille anteeksi kaiken heidän piittaamattomuutensa 
helläsydämisyyttäni kohtaan niin usein että aivan ihmettelen itseäni. 

No, en ihmettele kuitenkaan noita toisia. Hehän ovat vain ihmisiä. Mutta sinua 
Herra minä hiukan ihmettelen.

Miten on mahdollista, että sinä, joka näet kaiken, et ole yhtään kehunut 
erinomaista pitkämielisyyttäni, et heille etkä minulle.

Niin Herra, minähän tässä kaiket kehut itse asiassa ansaitsisin, mutta panen 
ylenpalttisen maltillisuuteni tiliin sen, etten ole loukkaantunut sinun vaitonaisuuteesi 
tässä asiassa, niin, en vielä...
 
Kunnioittavin terveisin Mallikelpoisin Seurakuntalaisesi. 



Saarna 11.11. 2007 su

Teksti Apostolien teot 4:18-21
He kutsuivat apostolit sisään ja kielsivät heitä enää puhumasta tai opettamasta 
yhtään mitään Jeesuksen nimessä. 
Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille: "Onko Jumalan edessä oikein totella 
ennemmin teitä kuin Jumalaa? Ratkaiskaa itse. 
Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet."

Elävä Jeesus on niin radikaali ja 
erilainen kuin tavanomainen, pinttynyt 
uskonnollinen meno, että hänen 
seuraamisensa vakavasti ottaminen 
tuottaa vastustusta, jopa vainoa.

Syntymästään saakka ramman miehen 
parantuminen Pyhän Hengen voimasta 
herätti kansassa paitsi ihmetystä, myös 
uskoa Ylösnousseeseen Herraan Pietarin 
saarnattua heille evankeliumia.

Kansan hengelliset johtajat eivät nähneet mitään hyvää siinä että kansassa levisi 
usko Jeesukseen Kristukseen. Heissä Jeesus oli herättänyt kateutta, vihaa ja 
pelkoa;kateutta Jeesuksen tullessa ylenmäärin suosituksi, vihaa siksi että Jeesus oli 
osoittanut suoraan heidän tekopyhyytensä ja muut syntinsä, pelkoa siksi että he 
kokivat Jeesuksen uhkaavan heidän valta-asemaansa.

Toisin sanoen suurin osa kansan hengellisestä johdosta oli pahasti maallistunut.
He eivät ikävä kyllä nöyrtyneet parannukseen Jumalan Pojan nuhdellessa heitä 
heidän epäuskostaan, vaan päättivät estää Jeesuksesta puhumisen.

Näin on nytkin. Haluttomuus suostua Jeesuksen tutkivan katseen alle tekemään 
parannusta omasta epäuskosta, ylpeydestä ja haluttomuudesta muuttua aiheuttaa 
yhä vastustusta elävää Jeesuksesta todistamista vastaan.

Jeesuksen todistajat joutuvat sanomaan kompromissien ja kirkkopoliittisten 
lehmänkauppojen tekijöille:
"Onko Jumalan edessä oikein totella ennemmin teitä kuin Jumalaa? Ratkaiskaa itse. 
Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet."

Jeesus, anna minulle rohkeutta iloita runsaasti, ylitsevuotavasti sinusta ja 
evankeliumista. Anna sen levitä eteenpäin minunkin kauttani, vaikka saisin siksi 
kokea vastustusta, jopa vainoakin. 

Kiitos että sinä Jeesus olet kilpeni ja voimani kaikkea pahaa vastaan. Aamen.



Saarna 12.11. 2007 ma

Teksti Psalmi 147:13
Hän vahvistaa sinun porttiesi salvat, hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi. 

Sinä saat rentoutua, sinä Herraan 
turvautuva Jumalan lapsi. Sinä saat 
nukahtaa turvallisesti yön uneen, ja herätä 
levollisin mielin uuteen aamuun.

Herra itse siunaa kotisi rauhan. Saat olla 
huoletta rakkaittesi suhteen jotka asuvat 
kanssasi. Herra itse siunaa heidät, heidän 
elämänsä päivät ja askeleet.

Sinä itse saat nähdä Jumalan johdatuksen 
toteutuvan elämäsi kulussa. Kaikki on 
turvassa. Herra kulkee kanssasi. 



Saarna 13.11. 2007 ti

Teksti Jeremia 29:11
Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat 
rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. 

 
Syntiensä vuoksi Babyloniaan 
karkotetut israelilaiset saivat tämän viestin 
Jumalaltaan. Heitä ei oltukaan unohdettu. He 
ja heidän jälkeläisensä tulisivat pääsemään 
takaisin kotiin kun aika täyttyy.

Jumalalla oli halu armahtaa, mutta hän ei 
voinut sivuuttaa totuutta ja oikeutta. Israel 
oli rikkonut raskaasti Jumalaansa ja toisiaan 
vastaan murhaamalla ja varastamalla ja 
uhraamalla lapsiaan epäjumalille.

Jumalan profeetat olivat varoittaneet yhä uudestaan kansaa ja kehottaneet sitä 
tekemään parannuksen, mutta kansa oli torjunut kehotuksen ja vainonnut 
profeettojaan.

Tässä kaikessa on syvä ja elävä varoitus kaikkien aikojen kansoille ja niiden 
ihmisille. Katumaton synti tulee kerran määränsä päähän. On suurinta viisautta 
nöyryyttää sydämensä pyhän Jumalan nuhtelulle.

On suurinta viisautta tutkia itseään ja elämäänsä ja tehdä elämässään parannus ja 
paeta Jumalan mittaamattoman laupeuden turviin, joka on hänen Pojassaan 
Jeesuksessa Kristuksessa.



Saarna 14.11. 2007 ke

Teksti Psalmi 75:2 ( ei Psalmi 78)
Me kiitämme sinua, Jumala, me kiitämme sinua ja huudamme avuksi nimeäsi, me 
kerromme sinun ihmeellisistä teoistasi.        

Mitä ihmeellistä Herra on tehnyt 
sinun elämässäsi? Mitä aihetta sinulla 
on kiittää Herraa?

Voiko olla suurempaa kiitoksen aihetta 
kuin se, että on saanut syntyä ihmiseksi?

Voiko olla suurempaa aihetta kiittää 
Jumalaa kuin se, että on saanut häneltä 
syntinsä anteeksi ja kodin taivaassa?

Näiden kahden kiitosaiheen ympärille kiertyy lukematon määrä syitä kiittää 
Jumalaa.

Rakas Jeesus, kiitos ihmisyydestä, kiitos elämästä, kiitos Jumalan lapseudesta, 
kiitos iankaikkisen elämän lupauksesta. Aamen



Saarna 15.11. 2007 to

Teksti Jeremia 27:5
Suurella voimallani ja väkevällä kädelläni minä olen luonut sekä maan että ihmiset 
ja eläimet, jotka maan päällä ovat. Minulla on valta antaa ne kenelle hyväksi näen. 

On vavisuttavaa saada tietää että 
kansojen historia ei olekaan sattuman 
tai ihmisjärjen tuotetta, vaan Jumalan 
tarkan harkinnan ja suunnittelun 
tulosta.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että 
rukoilemalla elävää Jumalaa voi 
vaikuttaa kansojen kohtaloihin, sillä 
Jumala tahtoo tehdä kansoille hyvää. 

Jos joku nöyrtyy pyytämään rukouksessa kansalleen Raamatun Jumalan, ainoan 
elävän Jumalan siunausta, niin Jumala kuulee.

Jumala herättää uusia rukoilijoita ja herättää kansan keskuudesta ja seurakuntien 
työntekijöistä julistajia, jotka kehottavat kansaa etsimään elämässään aidosti 
Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan.Matt.6:33.

Jos kansa herää tekemään synneistään parannuksen ja palaa armahtajansa 
Jeesuksen Kristuksen luo, niin Jumala siunaa sen kansan elämän ja tulevaisuuden.
Jos kansa ei kehotuksista ja varoituksista huolimatta tahdo tehdä parannusta, niin 
Jumala kurittaa sitä kansaa lähettämällä toisen kansan ahdistamaan sitä, ja lopulta 
valtaamaan sen syntivelan takia.

Katumattomien syntien määrä tulee lopulta määränsä päähän, ja silloin pyhä 
Jumala lähettää kurituksen. Jos kansa silloin nöyrtyy parannukseen, Jumala voi 
vielä kääntää sen kansan kohtalon. 

Joka tapauksessa hän huolehtii heistä, jotka ottavat hänet tosissaan ja antavat 
hänen pelastaa itsensä.

Jeesus, armahda Suomen kansaa, joka on vajoamassa yhä syvemmälle haureuden, 
valehtelun, kiittämättömyyden, juoppouden ja muiden syntien valtaan kuvitellen 
että se tulee toimeen ilman sinun seuraamistasi. Aamen.
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