
Saarna 1.3. 2007

 TEKSTI HEPREALAISKIRJE 4:15
Meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme.

Parhaalle ystävälle voi kertoa huoliaan pelkäämättä tulevansa torjutuksi. 
Ystävä kuuntelee ja tukee. On silti asioita joita ei uskalla tai tahdo kertoa 
hänellekään.

Nuo asiat ovat niin kipeitä tai herkkiä tai hävettäviä, että pelkää ystävän 
ymmärtävän väärin tai hylkäävän.

On merkillistä, että ylipappimme Jeesus ilmoittautuu juuri näiden vaikeimpien 
asioiden ja salaisuuksien parhaaksi ymmärtäjäksi. 

Uskomme tai emme, hän on kokenut kaiken sen tuskan, ahdistuksen ja kiusattuna 
olemisen mikä kohtaa meitä joka päivä. 

Se, että hän ei langennut kiusauksissa, ei tee hänestä kovaa ja tuomitsevaa meitä 
pieniä ja heikkoja ihmisiä kohtaan, jotka etsimme häneltä suojaa ja turvaa ja usein 
lankeamme.

Päin vastoin juuri siksi häntä kiusattiin, että hän, vaikka on Jumalan Poika, oppisi 
ymmärtämään niin usein vaikeuksien ja kiusauksien keskellä kamppailevaa Eevan ja 
Aatamin lasta*).

Meille, jotka koetamme Kristuksen armahtavan rakkauden turvin selvitä päivästä 
päivään, on hänessä suuri ymmärtäjä. 

Rohkaiskaamme siksi toisiamme lähestymään Jeesusta rukouksissamme rehellisesti, 
kertoen hänelle juuri sen miltä meistä oman taakkamme tai vaikeutemme keskellä 
tuntuu, ilman hylätyksi tulemisen tulemisen pelon aiheuttamaa teatraalisuutta ja 
sisäistä epärehellisyyttä, johon niin helposti tottuu.

Näkeehän Jeesus joka tapauksessa meistä kaiken salatuimpaan saakka.
Jeesus, kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua 
polttaisi? 

*)HEPREALAISKIRJE 2:17-18
Niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi 
armahtava ja uskollinen ylipappi ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa 
synnit. 

Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan 
niitä, joita koetellaan



Saarna 2.3. 2007

TEKSTI HEPREALAISKIRJE 4: 16
Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme 
armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme. 

Suomessa koetun I990-luvun alun laman seurauksena moni yritys ja yksilö 
ajautui ylipääsemättömiin maksuvaikeuksiin ja sen seurauksena konkurssiin. Yksilöt 
ja kokonaiset perheet joutuivat paitsi velkavankeuteen, myös suuriin henkisiin 
kärsimyksiin.

Alettiin puhua mahdollisuudesta saada velkansa anteeksi, ja tällaisia järjestelyitä on 
myös tehty. Silti maassamme on yhä tuon laman seurauksista kärsiviä ihmisiä. 

Taivaassa on sellainen armon valtaistuin, jonka eteen saamme astua aina 
toiveikkaina, silloinkin ja juuri silloin kun kaikki ihmiselle mahdolliset ongelmien 
ratkaisuvaihtoehdot ovat loppuneet. 

Tällä valtaistuimella istuva Jeesus on erityisen lähellä kaikkia ahdinkoon joutuneita, 
ja hän kunnioittaa yhtä paljon niin köyhää kuin rikastakin. Hän ei katso henkilöön.

Vaikka Jumalan armoistuin on taivaissa, on hän antanut meille ihmisille suuren 
vastuun toisistamme. Nyt on vastuun kantamisen paikka.
Olemme kansakuntana jälleen lähestymässä kriittisiä aikoja. 

Kotitalouksien velkaantuminen on huolestuttavalla tasolla. Lainojen korot ovat 
alkaneet nousta, ja samalla moni on vaarassa menettää työpaikkansa.

Syvällä veloissa uiva kotitalouksien laiva on pian vaarassa siemaista vettä 
ruumaansa, jos tilanne jatkuu entisen laisena.

Pankinjohtajat, onko teidän aivan pakko nostaa lainojen korkoa, vai onko kyseessä 
ahneuden sanelema ratkaisu? Perheet ja yksityiset suomalaiset, varokaa ottamasta 
enää yhtään velkaa, jos teidän ei ole aivan pakko sitä tehdä!

Poliitikot, tehkää jotain todellisuudentajun menettäneiden kansalaistemme 
auttamiseksi, sillä sellaiselta tilanne kotitalouksien velkaantumisen osalta näyttä yhä 
enemmän.

 Suomalaiset, pankaamme kätemme ristiin toistemme puolesta, etteivät 1990-luvun 
laman kipeät tapahtumat toistuisi !

Taivaassa Jumala seuraa päätöksiämme. Olemmeko valmiita kantamaan vastuun 
henkilökohtaisella tasolla niin lainan antajina kuin lainan ottajina kuin poliittisen 
vallan käyttäjinä ?

Herra, armahda minua , ja armahda meitä !



Saarna 3.3. 2007

 TEKSTI MATTEUS 4:7
Jeesus vastasi hänelle: "On myös kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi 

Vaaliväittelyt ovat esimerkki inhimillisten mielipiteiden kirjosta.
Jeesuksen kohtaamissa kiusauksissa paljastuu mistä näissä mielipiteissä on lopulta 
kysymys. 

Niissä tulevat esiin kolme heikkoa kohtaamme. Ensimmäinen on kiusaus antaa elämässä 
nautinnoille ja ruumiin tarpeille määräävä asema, ja jäädä vaalimaan niitä yli kaiken. 

Toinen heikko kohtamme on kiusaus ottaa asiat omaan hallintaan ja käyttää siinä 
Jumalaakin pelinappulana, ja rakentaa elämän kuviot mieleiseksemme.

Kolmas heikko kohtamme on antaa itsensä kokonaan saatanan hallintaan saadaksemme 
hetkiseksi mammonaa ja sen tuomaa loistoa ja valtaa.

Tosielämässä on vain kolme toimijaa, ihminen, Jumala ja saatana.

Elämän kovat kohtalot, joita lehdetkin herkkupaloina kuuluttavat, kertovat karua kieltään 
siitä minne ajaudumme jos emme ota sanaa kiusaus vakavasti. 

Saatana koettaa aina eristää meidät ja saada meidät epäuskon valtaan, jolloin alamme 
väitellä sen kanssa esittäen omia mielipiteitämme. Kun näin teemme, kompastumisemme 
on varma.

Jeesuksen voitto kiusauksissa on meille esikuvallinen ja tarkoitettu opiksi.
Hän ei alkanut väitellä saatanan kanssa mielipiteistä. Jeesus katkaisi väittelyn heti 
alkuunsa Jumalan muuttumattomalla turvallisella totuudella, joihin kuuluvat myös 
kymmenen käskyä ja rakkauden kaksoiskäsky. 

Näin mekin saamme opetella tekemään. Saamme opetella luottamaan itsemme sijasta 
Jeesukseen ehdottomasti ja siihen, että hän on aina puolellamme. 

Heprealaiskirjeessä todetaan, Jeesuksesta, että
”hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään”. 
Pelastus on kertakaikkinen. Kiusauksissa kestämisen opettelu alkaa pelastuksesta. Se 
kuuluu osana pyhitykseemme.  

Jeesus, opeta minut aina luottamaan yksin sinuun !
Opeta minut myös olemaan itse  kiusaamatta muita, ja sen sijaan tukemaan heikkoa 
lähimmäistäni. 



Saarna 4.3. 2007 sunnuntaina
 
TEKSTI 2. AIKAKIRJA 20:1-9
Josafat astui Juudan ja Jerusalemin asukkaiden eteen, jotka olivat 
kokoontuneet Herran temppelin uudelle esipihalle, ja sanoi: 
"Herra, meidän isiemme Jumala! Sinä olet Jumala, joka asut taivaassa ja 
hallitset kaikkia maan valtakuntia. Sinun on kaikki voima ja valta, kukaan ei 
voi sinua vastustaa----
----Ahdistuksemme keskeltä me rukoilemme sinua, ja sinä kuulet ja autat 
meitä”.

Eräs sodan aikana Lottana työskennellyt nainen kertoi haastattelussa 
sota-aikana Suomessa olleen niin ahdistavaa, että rukous purkautui huulilta 
kuin itsestään. Ei voinut tehdä muuta kuin rukoilla.

Tiedämme Jumalan kuulleen tämän naisen ja lukemattomien muiden 
kansamme puolesta rukoilleitten pyynnöt Suomen säästymisestä itsenäisenä 
kansakuntana.

On todella niin että Jumala hallitsee kaikkia kansakuntia, niin uskomattomalta 
kuin se tuntuukin*). Hän tahtoo kansojen elävän rauhassa ja oikeutta 
noudattaen.

Kansaa, joka alkaa sortaa lähimmäisiään ja elää kelvottomasti, Jumala 
nuhtelee. Usein hän on tehnyt sen herättämällä kurittomalle kansalle 
vastustajan, viholliskansan**). 

Jos kansa on nöyrtynyt ja luopunut pahoista teoistaan, Jumala on armahtanut 
sitä, eikä kansa ole tuhoutunut. 

Tämä käy hyvin ilmi esimerkiksi profeetta Joonan kirjasta. Joonan 
parannussaarnan herättämänä muinaisen Niiniven kaupungin asukkaat 
katuivat tekemäänsä pahaa, ja Jumala säästi kaupungin tuholta.

Siksi suhde Jumalaan ja lähimmäiseen on ehdoton ykkösasia kansan 
itsenäisenä ja olemassa olevana säilymisen kannalta. Synti on edelleenkin 
kansakuntien turmio, ja katuminen ja Jumalan puoleen kääntyminen pelastus.

Jeesus, anna kansallemme viisas sydän niin, että se tietää mikä sille on 
hyväksi ja että me, tämän kansan jäsenet, teemme sen mukaan !

*) 2.Kuningastenkirja 19:25 -28 Etkö ole kuullut: kauan sitten minä olen tätä valmistanut, muinaisuudesta 
saakka tätä aivoitellut! Nyt minä olen sen toteuttanut, ja niin sinä sait hävittää varustetut kaupungit autioiksi 



kiviroukkioiksi----
-----Koska sinä minua vastaan raivoat ja koska sinun ylpeytesi on tullut minun korviini, niin minä panen 
koukkuni sinun nenääsi ja suitseni sinun suuhusi ja vien sinut takaisin samaa tietä, jota tulitkin. 

**) Jeremia 21: 2-4 sano: Kuule Herran sana, sinä Juudan kuningas, joka istut Daavidin valtaistuimella, sinä 
ja sinun palvelijasi ja kansasi, jotka käytte sisälle näistä porteista.
Näin sanoo Herra: Tehkää oikeus ja vanhurskaus ja pelastakaa ryöstetty sortajan kädestä; muukalaiselle, 
orvolle ja leskelle älkää tehkö vääryyttä ja väkivaltaa älkääkä vuodattako viatonta verta tässä paikassa.
Sillä jos te teette tämän sanan mukaan, niin tulee tämän linnan porteista sisälle, ajaen vaunuilla ja hevosilla, 
kuninkaita, jotka istuvat Daavidin valtaistuimella, tulee kuningas ynnä hänen palvelijansa ja kansansa.
Mutta jos te ette kuule näitä sanoja, niin minä vannon itse kauttani, sanoo Herra, että tämä linna on tuleva 
raunioiksi.



Saarna 4.3. 2007
TEKSTI PSALMI 25:4
Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua kulkemaan polkujasi. 

Tapasin kerran miehen, joka toisen maailmansodan aikaan oli vasta pieni 
poika. Hänen kotinsa oli silloin itärajan tuntumassa.

Tullessaan kerran kansakoulusta kotia kohti poika saapui tovereittensa kanssa 
tuttuun polun risteykseen metsässä. 

Risteyskohdassa seisoi ääneti pieni, lasten kokoinen ja lapsen näköinen 
enkeli, joka viittoi heitä tulemaan mukaansa. Lapset seurasivat enkeliä, joka 
johti heidät toista polkua pitkin kotiin saakka. 

Myöhemmin kävi ilmi, että vihollinen oli asettanut räjähteen tutulle 
kotipolulle. Ilman enkelin johdatusta lapset olisivat kävelleet ansaan.

Vielä suurempi ansa on joutua elämänmittaiselle harhapolulle, joka vie 
kadotukseen.

 Siksi Jeesus tulee meitä vastaan jo nuoruudessa kutsuen meitä seuraamaan 
itseään tietä joka vie turvallisesti perille taivaan kotiin.

Tätä kutsua on elintärkeätä noudattaa, sillä Jeesus sanoo itsestään:” Minä 
olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun 
kauttani ”.*) 

Tämä on tie jolle Jumala lähettää enkelinsäkin meitä johdattamaan. 
Yksin Jeesus -tie vie perille taivaaseen, eikä muita teitä tarvitakaan.
Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua kulkemaan polkujasi !

*)Joh.14:6
 
Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan SANAN AIKA 2007  jaotusta



Saarna 6.3. 2007
 
TEKSTI PSALMI 25:5
Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua, sinä Jumalani, auttajani! Sinuun minä 
luotan aina. 

Erään koulun vanhalla opettajalla oli tapana sanoa koulunkäynnin pakon 
kanssa tuskittelevalle oppilaalle: ”Elämässä ei ole muuta pakkoa kuin 
kuolema”.

Ennen monin paikoin maaseudulla oli käytännön sanelemana tapana 
valmistaa itselleen eläessään ruumisarkku ja panna se tallin ylisille 
odottamaan hetkeä jolloin sitä tarvittaisiin. 

Joissain puutyöpiireissä on otettu tämä vanha tapa uudelleen käyttöön.

Totuus on, että väistämättä, ennemmin tai myöhemmin me kuolemme.
Olemmeko olleet rehellisiä itsellemme tämän tosiasian suhteen ?

Kuitenkin kuolemaa äärettömästi suurempi totuus on Jumala itse. Jeesus 
sanoo itsestään:” Minä olen tie, totuus ja elämä”. 

”Tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen 
Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen”. 
Näin Jeesus opettaa.

Joka tuntee Isän ja Pojan, on tullut hänen vapauttamakseen, niin ettei 
kuolema voi tätä ihmistä tuhota. Siksi ystävyys Jeesuksen kanssa vapauttaa 
kuoleman pelosta elämään todeksi tätä hetkeä.

Jeesuksen tuntemalle ja Jeesuksen tuntevalle elämä on nyt ! 

Jeesus, Vapapahtajani,Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua, sinä Jumalani, 
auttajani! Sinuun minä luotan aina. 
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 TEKSTI PSALMI 25:8-9
Hyvä ja oikeamielinen on Herra.Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa 
köyhille tiensä.

Tunnen lähetin, joka sai vuosikymmeniä sitten Jeesukselta kutsun 
lähteä julistamaan evankeliumia yhdelle afrikkalaiselle heimolle.

Tapasin hänet jokin vuosi sitten ja hän kertoi kokemuksistaan. Erääseen 
kylään oli saatu ulkomaisena lahjoituksena tarvikkeet kaivon ja 
vesijohtojärjestelmän tekoon. 

Vuodesta toiseen tarvikkeet lojuivat kylän raitilla. Sitten tapahtui että kylän 
asukkaat ottivat Jeesuksen vastaan omaksi Vapahtajakseen. Pian sen jälkeen 
kaivo oli kaivettu ja vesijohto valmiina. 

Kun sydämet muuttuivat, muuttui elämäntapakin. Välinpitämättömyyden 
tilalle tuli välittäminen. Laiskuuden tilalle tuli ahkeruus. Vastuuttomuuden 
tilalle tuli vastuullisuus.

Tämän kaiken sai aikaan Jeesus julistetun evankeliuminsa ja Pyhän Henkensä 
kautta.

Näemme tästä esimerkistä, että sorretuillakin on vastuunsa, samoin köyhillä. 
Jos tätä ei ymmärretä, otetaan oikeus helposti omiin käsiin ja sorretut käyvät 
sortajiensa kimppuun, ja niin sorretuista tulee sortajia, eikä mikään todella 
muutu. 

Samoin köyhä rikastuttuaan saattaakin tulla kovasydämiseksi veljiään ja 
sisariaan kohtaan.

Siksi on niin elintärkeää suostua Jeesuksen opetettavaksi. Hänen tiensä on 
rauhan ja oikeudenmukaisuuden tie, armahtamisen ja laupeuden tie. 

Jeesus on jo hankkinut kaikille sorretuille oikeuden sovittamalla kuolemallaan 
jokaisen ihmisen synnit etukäteen, niin että me kuullessamme tämän 
sanoman voimme ottaa sen vastaan ja päästä Jeesuksessa vapaaksi synnin, 
perkeleen ja kuoleman otteesta. 

Synti ja saatana ovat elämämme suurimmat ja ainoat sortajat. Siksi 
Jeesuksen puoleen kääntyminen on aina ensimmäinen tehtävämme. 



Tehtävämme on kiittää häntä, pyytää häntä kasvattamaan meitä 
vanhurskaudessa ja hänen tahtonsa tuntemisessa. Saamme tuoda hänelle 
tiettäväksi kaikki tarpeemme. Hän pitää meistä huolen.

Jeesus opettaa:
”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, 
niin teille annetaan kaikki tämäkin”. Matt 6:33

Kerran koittaa päivä, jolloin kaikki ovat Jumalan tuomioistuimen edessä 
arvioitavina. Siellä toteutuu täysi oikeudenmukaisuus ja paha saa 
rangaistuksensa.

Jeesuksen kanssa eläessään sovinnon tehneet pääsevät taivaaseen hänen 
sovintokuolemansa ja ylösnousemisensa ansiosta.
Jeesus, opeta minulle tiesi !
 

Päivän saarnojen tekstit seuraavat SANAN AIKA 2007 jaotusta 
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TEKSTI 1.TESSALONIKALAISKIRJE 4:1

Te olette oppineet meiltä, miten teidän on elettävä ollaksenne Jumalalle 
mieleen, ja niinhän te elättekin. Mutta Herran Jeesuksen nimessä pyydämme 
ja kehotamme teitä pyrkimään yhä parempaan.

 
Martti Luther konttasi joskus Pietarin kirkon rappuset alhaalta ylös saakka 
parantaakseen asemiaan Jumalan silmissä. Sama tavoite on buddhalaisilla 
heidän pyörittäessään rukousmyllyjä.

Molemmat tavat edustavat yleisuskonnollisuutta, eikä niillä ole mitään 
tekemistä Paavalin Tessalonikan kaupungissa eläville Jeesuksen seuraajille 
antaman kehotuksen kanssa, joka  on tämän saarnan tekstinä.

Kirjeen alussa Paavali antaa sikäläisille kristityille kehuja siitä miten usko on 
saanut heidät toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa. (luku 1 jae 3)

Ennen liikkeelle lähtöä ja toimintaa on siis ollut usko ylösnousseeseen 
Jumalan Poikaan Jeesukseen omana Vapahtajana ja hänen rakkaudestaan 
saatu halu osoittaa rakkautta kanssaihmisille. 

Jeesukselta lahjaksi saatuun uuteen ihmisyyteen ja elämään kuului ja kuuluu 
yhä kasvu jota kutsutaan pyhitykseksi, ja siinä meillä jokaisella Jeesuksen 
seuraajalla on iso työmaa .

 ”Jumalan tahto on, että te pyhitytte. Kavahtakaa siveettömyyttä! 
Jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiinsa pyhänä ja kunniassa” 

”Kukaan ei saa pyrkiä hyötymään veljensä kustannuksella. Herra 
rankaisee kaikesta sellaisesta, niin kuin olemme teille sanoneet ja 
teroittaneet mieleenne. 
Jumala ei näet ole kutsunut meitä elämään synnillistä, vaan pyhää 
elämää”.

 ”Katsokaa, ettei kukaan maksa pahaa pahalla. Pyrkikää aina tekemään 
hyvää toisillenne ja kaikille ihmisille”. 

”Iloitkaa aina”. 

Näin Paavali Jeesuksen seuraajia neuvoo Jumalalta saamansa viisauden 



turvin, ja antaa kirjeessään vielä paljon muita kehotuksia. Niitä tarvitaan, 
koska Jumala puhuu myös ymmärryksellemme.

Jeesukselta uuden elämän saanut ihminen elää uutta elämää yhtä todellisesti 
kuin vauva on elossa ja elää synnyttyään.

Kasvu kuuluu kristityn elämään luonnollisena osana. Elävän kristityn suunta 
on kasvun suunta.

Jeesus, anna minun kasvaa sinun antamaasi kasvua, kohti taivasta, kohti 
lähimmäista!



SAARNA 9.3. 2007

TEKSTI 1.TESSALONIKALAISKIRJE 4:3-4
Kavahtakaa siveettömyyttä!Jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiinsa 
pyhänä ja kunniassa. 

”Yleisin syy lisääntyneeseen avuntarpeeseen on asiantuntijoiden 
mukaan kumppanin pettäminen. Pettymyksistä ja mustasukkaisuudesta on 
vaikea päästä yli ilman apua”. 

Näin todettiin maaliskuussa 2007 julkaistussa perheterapiaa koskevassa 
uutisessa.

Seksuaalisuus on Jumalan kaunis lahja miehen ja naisen välille. Se on elämän 
alueista herkimpiä, sillä siinä mies ja nainen ovat toistensa edessä sielua 
myöten paljastettuja. Mahdollisesti syntyvät haavat ovat sitä syvempiä.

Jumala asetti avioliiton ja perheen miehen ja naisen välisen rakkauden ja siitä 
syntyvien lasten pysyväksi suojaksi.

Niin yksilön kuin naapuruston kuin työyhteisön kuin koko yhteiskunnan 
tehtävä on suojella perheiden kestävää onnea.

Erityisesti uudestisyntyneiden kristittyjen tulee tämä ymmärtää.

Siveettömyys tarkoittaa kaikkea sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa 
asennoitumista ja käyttäytymistä. On selvää, että lapset ja nuoret imevät 
seksuaalisuuteen liittyvät vaikutteensa paitsi kotoaan, myös ympäröivästä 
yhteiskunnasta. 
Siksi siveellisyyden vaaliminen on kaikkien yhteinen asia ja yhteinen etu.

Olemme ihmisinä kuitenkin niin heikkoja, että joudumme sanomaan tälläkin 
kohtaa Paavalin tavoin: Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka 
lankeaa, ettei se minua polttaisi? 

Silti me olemme vastuussa asenteistamme ja teoistamme.

Vastuu on ennen kaikkea aikuisten. Lapset ja nuoret ovat uhreja.Luojan kiitos 
on niitäkin nuoria ja aikuisia joilla menee hyvin.

Uskollisuutta tulevalle aviopuolisolle voi osoittaa jo etukäteen pidättäytymällä 
vapaasta seksistä ja jättää lähtemästä avoliittoseikkailuihin, joissa ei 



kuitenkaan todella olla valmiita sitoutumaan. 

Nyt opetetaan ihmisiä sen sijaan käyttämään toisiaan hyväkseen. Missä on 
terve sensuuri ? Miksi pahalle ei panna rajoja? 

Saatana tietää, että kun se saa perheet tuhotuksi, sen tie valtaan ihmisten 
elämässä on entistä paljon helpompi, kun ihmisistä on tullut katkeria ja 
epäluuloisia toisiaan kohtaan.

Asia on raastavan tärkeä. Miksi tilanteeseen ei puututa yhteiskunnan tasolla 
eikä yksilötasolla? Näkeehän selvästi että jo lapsesta saakka ihmistaimia 
opetetaan olemaan toisilleen uskottomia. 

Ei tarvitse kuin vilkaista päivän lehtiä tai katuvarsien mainoksia tv-ohjelmien, 
elokuvien, musiikkivideoiden, internetin ja monien muiden medialähteiden 
sisältöä oivaltaakseen sen. 

Miksi lasten ja nuorten sallitaan katsoa aamusta iltaan tälläista moskaa? Miksi 
niin monen sallitaan lähteä iltaisin ja viikonloppuisin tietämättömiin, missä 
niin moni juotetaan humalaan ja tuhotaan sisäisesti ruudun kautta satujen 
oppien mukaisesti? 

Omalla välinpitämättömyydellään aikuiset antavat viestin kielteisten asioiden 
hiljaisesta hyväksymisestä.

Ei ole lainkaan ihme, että tytöt ja naiset polttavat nykyään niin paljon. 
Nuorukaisten ja aikuisten miesten petollisessa sikamaisuudessa on 
kestämistä. Varmasti sama pätee joskus toisinkin päin.

Miksi koulujen terveyskasvatuksesta tuntuvat puuttuvan todelliset arvot, 
joihin kuuluu uskollisuus? Millaista on kotikasvatus?Entä ne firman pikkujoulut 
ja monet ulkomaanmatkat?

Kun haureudesta ja omin päin toimimisesta on tullut maan tapa, ei ole ihme, 
että perheterapeuteilta kantautuu tuollaisia uutisia. Onhan se selvää, että 
minkä nuorena oppii, sen aikuisena taitaa.

Synti surmaa tällä alueella ihmissielun niin nopeasti. Kun ihminen menettää 
kykynsä luottaa toisiin ihmisiin ja tulevaisuuteen hän kyynistyy ja katkeroituu.
Tällöin saatana iloitsee, sillä petetty ihminen on sille helpompi saalis.

Jeesus on suuri lohduttaja petetyille ihmisille. Jeesus on myös suuri 
armahtaja heille, jotka ovat pettäneet puolisoaan tai eläneet haureellisesti. 



Jeesuksen sovintoveri on ainut lääke mikä todella auttaa sielun tuskiin ja 
haavoihin, joita toisten synnit ja omat synnit ovat sinne lyöneet.
J
eesus on meille myös suuri esirukoilija ja varjelija teillämme. Voimme myös 
välttää tilanteita joissa olemme vaarassa langeta.

Elämään vievällä tiellä olet, jos pohdit näitä asioita ja koet syyllisyyttä jo 
uskottomuuden ajatuksista, joita kukaan ei voi väistää. Voit kuitenkin tehdä 
niin kuin Luther opetti: et voi estää lintua lentämästä pääsi yli, mutta voit 
estää sitä tekemästä pesää päälle.

Jos sen sijaan hymähdät tälle saarnalle sen sisältöä väheksyen, olet tuskien 
tiellä, joka vie kadotukseen, sillä saatana pettää sinut. 
Käänny nyt Jeesuksen puoleen, kun vielä voit, sillä saatana koettaa pettää 
sinut niin pahasti että sielusi paatuu.
 

Jeesus
Uskon uudistaja,
synnin karkottaja,
minut puhdista,
että tiellä pysyn,
joka päivä kysyn
Herran tahtoa,
että valon lapsi oisin,
kiusaukset voittaa voisin.

Tule sydämeeni,
ohjaa askeleeni
kunniaksesi.
Käännä etsintäni,
että elämäni
Herraa kiittäisi.
Anna rukouksen mieli,
kiitokseesi käännä kieli



Saarna 10.3. 2007

TEKSTI MATTEUS 15:28
Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Suuri on sinun uskosi, nainen! Tapahtukoon niin 
kuin tahdot”. 

Mies kysyy naiselta: ”Rakastatko sinä minua?” Nainen 
vastaa:”Rakastan!”
Mistä mies tietää että nainen rakastaa häntä? Ei hän tiedäkään. Hän uskoo 
että nainen puhuu totta.
Tavallisessa ihmiselämässä tarvitaan uskoa. Sitä tarvitaan lukemattomissa 
asioissa, muuten elämä käy mahdottomaksi epävarmuuden ja pelon takia. 
Niinpä sitä vain ajattelee, ettei työmatkalla satu kolaria, ja lähtee enempiä 
miettimättä liikkeelle. 
Jos kuitenkin mietti asiaa tarkemmin, ei tällaiselle uskolle onnettomuuden 
välttämiseen ole perustetta.
Sen sijaan Raamatussa mainitulla naisella oli perusteita uskolleen siihen että 
Jeesus voi auttaa hänen tytärtään. Hän oli kuullut puhuttavan Messiaasta ja 
siitä miten Jeesus oli parantanut sairaita. 
Silti tarvittiin sellaista vakuuttumista, joka ylittää ihmisen ymmärryksen. 
Tällaisen vakuuttumisen voi antaa vain Jumala itse niille, jotka suostuvat 
hengellisesti köyhiksi*) ja janoavat että Jeesus ravitsee heidät.
Sen sijaan itseriittoiset ihmiset etsivät ylpeytensä tai muun syyn takia 
sairauteen inhimillisiä ratkaisuja.
Emme tiedä milloin Raamatun nainen vakuuttui siitä, että Jeesus on Jumalan 
Poika, mutta saamme lukea suuresta luottamuksesta, jonka Jumala itse oli 
saanut rakentaa hänen avoimeen sydämeensä.
Tällainen luottamus näki sellaiseen todellisuuteen, minne suurinkaan järki tai 
ihmisviisaus ei koskaan yllä. Hän näki suoraan elävän Vapahtajan sydämeen, 
joka on täynnä sääliä ja rakkautta. 
Siksi nainen anoi hellittämättä Jeesusta auttamaan sairasta tytärtään, eikä 
turhaan.
Jeesus, tee minusta hengellisesti köyhä, niin että saat ravita minut!
*) Matt. 5:3 "Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten 
valtakunta”. 
 

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan SANAN AIKA 2007 jaotusta
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