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Teksti Hesekiel 36: 26-27
Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle 
elävän sydämen.
Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät 
seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja 
elämään niiden mukaan.

Millaisen ihmisen seurassa sinun on helppo ja hyvä 
olla? Luultavasti sellaisen joka hyväksyy sinut sellaisena kuin 
olet, ja josta myös sinä pidät paljon.

Millaisen Jumalan lähellä sinun olisi helppo hengittää, ja kokea että hän hyväksyy 
sinut sellaisena kuin olet? Luultavasti sellaisen Jumalan jonka koet vilpittömästi 
rakastavan sinua ilman aiettakaan tuomita tai moittia sinua, Jumalan, jota ei 
tarvitse vähääkään pelätä.

Entä millaisia ovat ne säädökset joista Hesekielin kirjassa puhutaan? Mitä Jumala 
tahtoo minun ja sinun ottavan huomioon?

Raamatussa hän itse vastaa sanoen:” Tämä on hänen käskynsä: meidän tulee 
uskoa hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin 
kuin hän on meitä käskenyt.”1.Joh.3:23.

Jumala vain tahtoo ohjata jalkamme rauhan teille.

Kaikille kaipaaville Jumala on kuin virkistävä lähde autiomaassa, tai kuin varjoa 
tarjoava puu, joka suojaa auringon poltteelta.

Väsyneelle ja elämään kyllästyneelle Jumala on kuin taitava kirurgi, joka palauttaa 
sydänsairaan takaisin elämän keskelle. 

Jeesus, opeta meitä tuntemaan sinua ja Isääsi paremmin, niin ettemme olisi 
peloissamme sinua ajatellessamme ja lähestyessämme. Opeta meitä tuntemaan 
armosi ja elämään sen varassa. Aamen

Päivän saarnojen tekstit noudattavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta 
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Teksti Apostolien teot 2:4
He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat 
puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille 
puhuttavaksi. 

2000 vuotta sitten alkoi uusi aika, Pyhän 
Hengen aika. Siitä saakka pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa on saarnattu 
laajenevassa kehässä. 

Tällä hetkellä evankeliumi etenee ennen kokematonta vauhtia Etelä-Amerikassa, 
Afrikassa ja Aasiassa ja myös entisen Neuvostoliiton alueilla. Raamattua ja sen osia 
ollaan koko ajan kääntämässä uusille kielille ja niiden murteille. 

Mitä oli Helluntain kieli-ihme? Kukin Jerusalemiin juhlaan saapunut matkaaja kuuli 
sanoman Kristuksesta oman maansa kielellä kieliä opiskelemattomien miesten 
suusta. 
Kyllä, Pyhä Henki voi tehdä tällaisiakin ihmeitä. Onhan hän kaikkivaltias Jumala.  
Koko kristillisen seurakunnan synty ja olemassaolo perustuu Jumalan tekemiin 
ihmeisiin. Ilman niitä, ilman Pyhän Hengen läsnäoloa tässä maailmassa Jeesuksen 
opetuslapset olisivat jääneet peloissaan lukkojen taakse. 

Ilman Pyhän Hengen kutsua sydämessä ja ilman hänen opastustaan kukaan ei 
voisi tulla Jeesuksen luo eikä saada sydämeensä elävää luottamusta Vapahtajaan.

Ilman Pyhän Hengen opastusta kukaan ei ymmärtäisi mistä Raamatun sanomassa 
on kysymys. Mutta Pyhä Henki lähetettiin, ja hän myös varustaa pelastamansa 
ihmiset armolahjoillaan, joista kerrotaan 1. Korinttolaiskirjeen 12. luvussa.*) 

Pyhän Hengen aika jatkuu yhä. Sinäkin olet kutsuttu täyttymään Jumalan voimalla. 
Pyhä Henki on voiman, rakkauden ja terveen harkinnan henki. Hän ei vie sinulta 
itsekontrolliasi. Päin vastoin, hän terävöittää aistisi ja antaa sinulle viisautta ja 
ymmärrystä. 

Pyhä Henki, tule ja täytä sydämeni ja olemukseni Kristuksen tuntemisella ja sinun 
voimallasi ! Aamen
*)Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. [12:4-11: Room. 12:6-8 : Ef. 4:4; Hepr. 2:4]

5 Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. [Ef. 4:11]



6 Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, 
on sama. [Ef. 4:6]

7 Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. [1. Kor. 14:26; Ef. 
4:12]
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, [Mark. 16:18+]

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. [Room. 12:6; 1. 
Kor. 13:1,2]
11 Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin 
tahtoo. [Room. 12:3; 1. Kor. 7:7



Saarna 3.6. 2007 Sunnuntai
Teksti Johanneksen evankeliumi 3:1-15
Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän 
ei pääse Jumalan valtakuntaan.Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt 
Hengestä, on henkeä.Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: 'Teidän täytyy syntyä 
uudesti.'
Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se 
tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita."

Meillä kävi kauan sitten kylässä pieni Afrikasta 
kotoisin oleva poikanen. Mieleeni on piirtynyt 
lähtemättömästi asettuminen ruokapöytään pienen 
vieraan lausuessa topakasti aamen ennen kuin muut 
ehtivät mukaan ruokarukoukseen. Ja sitten se miten hän 
poimi sormenpäihinsä ruisleivän murutkin pöydältä. Niin 
tyytyväistä ruokavierasta kuin hän on vaikea muistaa.

Näki selvästi ettei hänen synnyinmaassaan ruoan 
riittävyys ollut itsestään selvyys.

Se jolla on jano, etsii juotavaa. Se, jolla on nälkä, etsii 
syötävää. Se joka on ollut joskus kuolemaisillaan veden tai ravinnon puutteeseen, 
tietää mitä jano ja nälkä ovat.

Se jolla on kaipuu etsiä Jumalaa ja yhteyttä häneen, lähtee liikkeelle ja etsii kunnes 
löytää etsimänsä. Yhteys elävään Jumalaan syntyy, sitä ei voi omata vain 
tiedollisella tasolla. 

Jumala-yhteys syntyy, kun ihminen itse syntyy uudesti kasteessa ja uskossa 
Jeesukseen ja saa häneltä uskon vakuudeksi hänen henkensä, Pyhän Hengen.

Elävä usko on luottamista. Se on myös totena pitämistä, mutta se on myös 
heittäytymistä Jeesuksen kannateltavaksi kaikkine asioineen, niin ilon kuin huolen 
aiheineen.

Jeesus kutsuu meitä etsimään itseään ja antaa meidän myös löytää hänet, sillä hän 
on mukana etsimisessämme. Ilm.3:20*)
 
*)Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä 
tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. 
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Teksti Psalmi 95:1
Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle 
riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme. 
 
Herra, sinä olet minulle kuin 
salainen piilopaikka, jonne saan paeta elämän 
ahdistuksia.

 Vaikka olosuhteet ympärilläni ovat hankalat, ja 
koen vastustusta eri tahoilta, sinä suojaat mieleni 
ja sydämeni, niin etteivät ulkopuolelta tulevat 
paineet saa minua valtaansa.

Herra, sinä olet minun voimanlähteeni. Sinä olet 
kuin vahva muuri, joka ympäröi minut joka 
puolelta ja suojaa minut iskuilta ja hyökkäyksiltä.

Herra, koska voimani on sinussa, ja sinä olet 
suojelijani, en pelkää, vaan olen vapaa kiittämään 
ja ylistämään sinua aamuin ja illoin, niin kauan 
kuin elän.



Saarna 5.6. 2007
TEKSTI PSALMI 95:6
Tulkaa, kumartukaa maahan, 
polvistukaamme Herran, Luojamme, eteen. 
 
Herra, minä tiedän ketä minä saan 
sydämestäni kunnioittaa ja palvoa ainoana 
oikeana Jumalana, sinua, taivaan ja maan 
Luoja. 

Siispä ylistän sinua, Jumalani. Koko sydämestäni minä ylistän sinua, kaiken 
hyvyyden lähde, joka kuulet kurjan ja köyhän huudon ja nostat hänet kunniaan.

Sinä olet ollut Jumalani siitä lähtien, kun minut vauvana kastettiin. Silloin en vielä 
sitä käsittänyt, mutta nyt, kun olet opettanut minut tuntemaan itsesi, tunnen nimesi 
ja sinä olet aina minut tuntenut, olethan Vapahtajani lapsesta saakka.

Nouskoon sinun kunniasi yli kaiken maan, niin että kansat saavat kuulla sanoman 
sinun suuresta armostasi. Käännä katseesi puoleeni, sillä minä olen yksinäinen ja 
kurja. Anna kaikki syntini anteeksi, ja anna minulle sinun rauhasi. 

Tätä rukoilen turvallisesti Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.



Saarna 6.6. 2007
Teksti Jesaja 6:8
Minä kuulin Herran äänen sanovan: -- Kenet minä 
lähetän? Kuka lähtee sananviejäksi? Niin minä 
vastasin: -- Tässä olen, lähetä minut! 

Millaista viestiä haluaisit olla viemässä 
eteenpäin?
Jesaja sai vietäväkseen murheellisen viestin. Jumalan oma kansa oli elänyt 
kelvottomasti ottamatta varteen nuhteita, joita se oli saanut yhä uudelleen.

Nyt oli tultu tilanteeseen, jossa Jumala oli päättänyt hylätä ihanan maan ja sen 
asukkaat, kunnes maa tulisi autioksi. Vain pienen pieni joukko kansasta jäisi eloon. 

Lohdutus oli siinä, että tästä joukosta kasvaisi kerran uusi sukupolvi, joka tahtoisi 
elää niin kuin ihmisen tulee, Jumalaa sydämestään kunnioittaen ja lähimmäistään 
auttaen ja tukien.

Jesaja ei siis ollut nyt ilo-, vaan rangaistussanoman saattaja, ja se kävi toteen 
viimeistä piirtoa myöten.

Israelin kansan vaiheet ovat olleet pitkät, ja usein vaikeat kansan uppiniskaisuuden 
vuoksi. Se ei suostunut tekemään parannusta synneistään vaikka Jumala kehotti 
kansaansa yhä uudestaan. 

Siksi sitä on kuritettu synneistään, ja vielä enemmän kuin muita kansoja omista 
synneistään, sillä Israelin kokema huolenpitokin oli ollut omaan luokkaansa, ja heille 
oli annettu tehtäväksi kirkastaa Jumalan nimi maan päällä.

Israel on silti aina rakas Jumalalle. Hän ei milloinkaan hylkää sitä, vaan aikojen 
lopulla hän kokoaa sen omaan maahansa ja kääntää Israelin sydämen Messiaan, 
Jeshuan puoleen ja näin on juuri tapahtumassa.



saarna 7.6. 2007 torstai
Teksti Jesaja 6:9
Hän sanoi: -- Mene ja sano tälle 
kansalle: Kuulemalla kuulkaa älkääkä 
käsittäkö. Katsomalla katsokaa älkääkä 
ymmärtäkö. 
 
Miksi niin? Miksi sulkea kansalta 
ymmärryksen ikkunat ja käsittämisen 
tiet?

Kun lukee profeetta Jesajan kirjaa eteenpäin ymmärtää paremmin mistä on 
kysymys. Uppiniskainen kansa ei halunnutkaan ymmärtää, vaan kulki yhä 
uudestaan pahoja teitä, joilla Jumalaa pilkattiin ja lähimmäistä sorrettiin. 

Kansa oli jo itse sulkenut ovet ymmärrykseltä jonka Jumala olisi tahtonut sille 
antaa. ”Koska tämä kansa pitää halpana hiljaa virtaavia Siiloan vesiä...” sanoi 
Jumala kansalleen profeetan kautta. (Jes.8:6).

Rauha ja hiljainen onni ei kelvannut, ei sitten millään. Jumala tympääntyi vihdoin 
sellaiseen hyvän torjumiseen ja alituiseen pahan tietoiseen tekemiseen. Tuli 
ryöstäjä ja valloittajakansa. Jumalan kansa sortui ja se vietiin pakkosiirtolaisuuteen.

Jumala ei silti hylännyt kansaansa. Jumala lupaa profeettansa kautta:
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman 
varjon maassa, loistaa kirkkaus.” (Jes.9:1) Tuttu joulun profetia, joka on jo 
toteutunut Jeesuksen synnyttyä maailmaan.

Kerran koittaa aika jolloin Israel kääntyy kansakuntana Messiaansa Jeshuan 
puoleen, ja nyt elämme tuon ajan alkusoittoa.(Rm.11:26*)

*)Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu: -- Siionista on 
tuleva Pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Ja tämä on 
minun liittoni heidän kanssaan: minä otan pois heidän syntinsä. 



Saarna 8.6. 2007
 

 
TEKSTI ROOMALAISKIRJE 11:33

Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa! 
Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä! 

Jumalan viisaus ei ole sellaista kuin ihmisten 
viisaus. Jumalan viisaus on lempeää, taipuisaa ja 
täynnä hyviä hedelmiä. Jumalan viisaus ohjaa 
maailmankaikkeutta ja ihmiskunnan kohtaloita 
salatulla mutta vaikuttavalla tavalla.

Ihmisviisaus on luokittelevaa, kankeaa ja 
kuollutta. Sitä leimaa ylpeys ja halu saada 
tiedolla kunniaa. Siksi ihmisviisaus unohtaa usein 
rajallisuutensa, erehtyvyytensä ja raadollisuutensa ja väittää todeksi myös sellaista 
mikä pian kumotaan.

Jumalan viisaus on elävä, laupias, uskollinen ja totuudellinen. Jumalan viisaus 
palvelee niitä, jotka suostuvat itse laupiaan, uskollisen ja totuudellisen Jumalan 
johdatukseen. Luottaminen Jumalaan avaa oven ymmärtämisen.

Hän kuljettaa lapsiaan historiassa halki vuosien ja vuosisatojen kohti päämäärää, 
sielujen pelastusta ja Jumalan taivaallista valtakuntaa.

Ihmisviisaus on vajavaista ja katoavaa, ja tuo seuraajalleen vain ajallisen, ohi 
menevän tyydytyksen, mutta jos joku rakastaa Jumalaa, hänet Jumala 
tuntee(1.Kor.8:3)*).

*)Siinä on rakkaus -- ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan 
siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme 
sovitukseksi (1.Joh.4:10).



Saarna 9.6. 2007
Teksti Roomalaiskirje 11:36
Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen 
on kunnia ikuisesti. Aamen. 

Immanuel Kant, tunnettu filosofi oli sitä mieltä 
että avaruudessa syntyy uutta ainetta. Uusin tutkimus 
on osottanut että niin on. Uutta ainetta syntyy 
jatkuvasti tähtien prosesseissa.

Mistä sitten kaikki on saanut alkunsa ja milloin? 
Tiedemaailmassa on vallalla alkuräjähdysteoria, jonka mukaan kauan sitten oli vain 
yksi suunnattoman tiheä ja kuuma piste. Alkuräjähdystä seurasi suunnaton 
kaikkeuden laajentuminen, joka jatkuu yhä. Samalla syntyi mm. aine.

Kysymykseen miksi kaikki on tapahtunut Kuuluisa tiedemies Stephen Hawking on 
vastannut: ”Sen tietää Jumala yksin.” Se on merkittävän tutkijan nöyrä tunnustus.
Raamattu, Jumalan ilmoitus, vastaa tähän kysymykseen kertomalla luomisesta. 
Kaikesta luomastaan Jumala sanoi, että se oli sangen hyvä(1.Ms.1:31). 

Kysymykseen miksi minä tai sinä olet olemassa Jumala vastaa Raamatun monessa 
kohdassa että on kysymys Jumalan hyvästä suunnitelmasta*). Hän rakastaa sinua. 
Hän on tahtonut saada ympärilleen ihmisiä, kuvakseen luomia olentoja, joille hän 
on antanut osan itseään, katoamatonta henkeään(Jaak.4:5).

Ilman Jumalaa ei olisi olemassa edes yhtä hiekanjyvää, ei maata, ei taivasta eikä 
luonnonlakeja joiden mukaan maailmankaikkeus rakentuu ja pysyy koossa. Hän itse 
on läsnä luomakunnassaan**).

Levon me löydämme Luojamme yhteydessä. Se on luonnollista. Onhan hän meidän 
alkuperäinen Isämme, ja hänen Poikansa Jeesus Kristus on tie Isän luo.
Jeesus, anna minulla rohkeutta uskoa siihen että olen tärkeä sinulle ja taivaan 
Isälle. Anna minun löytää lepo sinun tuntemisessasi, Isä. Aamen

*)Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, 
ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut.Ps.139:16
**)Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, 
olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja 
häneen,
ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.Kol.1:16-17.



Saarna 10.6. 2007
Teksti 1. Johanneksen kirje 4:16-21
Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy 
hänessä. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion 
päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin 
tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa 
pelon. Pelossahan on jo rangaistusta; se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi 
rakkaudessa.

Oletko koskaan vihannut? Oletko koskaan ollut 
katkera? Oletko koskaan ollut menettämäisilläsi 
toivosi?

Oletko kokenut että sinua on kohdeltu väärin ja 
epäoikeudenmukaisesti ja tekijät juoksevat vapaana. Oletko tullut lyödyksi 
ihmissuhteissasi niin että ne näyttävät rikkoutuvan yksi toisensa jälkeen? Tai oletko 
menettänyt terveytesi etkä saa vastausta kysymykseen miksi?

Tuntuuko sinusta siltä että on enää turha toivoa parempaa? On vain mukauduttava 
olosuhteisiin ja yritettävä pysyä pinnalla jollain tavalla? Rukouskaan ei tunnu 
hyödyttävän. Jumala ei kuule tai häntä ei olekaan olemassa. Tuntuuko sinusta siltä 
että olet täysin yksin?

Kuule, juuri sinä saat kuulla viestin: Jumala on sittenkin rakkaus, ja hän tahtoo 
karkottaa sinulta pois sinun pelkosi ja ahdistuksesi. Hän ei ole jättänyt sinua, vaan 
kulkee vierelläsi. Kerro hänelle kaikki juuri niin kuin asiat ovat. Hän ei tuomitse 
sinua. 

Saat nähdä että hän ymmärtää ja tukee sinua. Hän ei ole niin kuin ihmiset ovat. 
Saat jättää hänelle myös katkeruutesi, joka kalvaa sinua taudin lailla.
Hänen ajatuksensa sinua kohtaan ovat rauha ja elämä. Hän on kaikkivaltias, ja hän 
tahtoo auttaa sinua. Odota ja katso, hänen apunsa saapuu, ja sinä saat levon. Saat 
olla tässä maailmassa sellainen kuin Jeesus on. 



Saarna 11.6. 2007
 

Teksti Psalmi 49:16
Mutta Jumala lunastaa minut, hän tempaa minut 
tuonelan otteesta. 

Jos tavara on pantattu, siitä pitää maksaa 
lunastusmaksu saadakseen sen ulos 
panttilainakonttorista.

Jos joku tulee vangituksi, niin tietyissä 
oikeusjärjestelmissä hänen on mahdollista päästä 
vapaaksi eräissä tapauksissa takuumaksua vastaan.

Kuka on tällaisessa tilanteessa? Jokainen meistä on! Ilman lunastusmaksua kukaan 
ei pääse vapaaksi kuoleman otteesta eikä saatanan vallasta.
Jumala, joka on todellinen Isämme, on ostanut meidät vapaiksi. Hinta oli 
vanhimman veljemme Jeesuksen veri. 

Yksi on kuollut kaikkien puolesta. Olemmeko siksi kaikki todella vapaita? Kyllä, 
olemme kaikki vapaita astumaan kuoleman valtakunnasta Jumalan valtakuntaan, 
jonne Jeesus itse on tie. 

On vain nämä kaksi todellisuutta. Ei ole mitään muita vaihtoehtoja, ei eri tietä 
skeptikoille tai agnostikoille tai ateisteille. 

Kaikki ovat samojen lainalaisuuksien alaisia. Joko kuulumme saatanalle tai olemme 
palanneet takaisin Isämme luo Jeesuksen kautta. Ei ole muita syntiemme sovittajia 
kuin Jeesus Kristus.

Ja Jumala lunastaa minut, hän tempaa minut tuonelan otteesta rakkaan 
vanhimman veljeni avulla! Annathan sinäkin Jeesuksen pelastaa itsesi!



Saarna 12.6. 2007
Teksti Psalmi 49:7-8
He luottavat rikkauteensa, kerskailevat 
suurella omaisuudellaan. Mutta 
henkeään ihminen ei voi lunastaa, ei 
hän voi käydä kauppaa Jumalan kanssa.

Olen joskus monien muiden tavoin 
koettanut onneani lotossa, mutta 
tähän mennessä ei ole tärpännyt. En 
tiedä, olisiko voittamatta jääminen minun tapauksessani onnikin?

Nimittäin luin lehdestä erään lottovoittajaperheen tositarinan. Kun naapurit saivat 
tietää voitosta, perhettä alettiin kadehtia, ja lopulta heidän piti muuttaa 
paikkakunnalle, jossa heitä ei tunnettu. Voittorahoilla he saattoivat toteuttaa joitain 
toiveitaan. Sitten rahat oli käytetty.

En haluaisi joutua kadehtimisen kohteeksi, enkä menettää ihmissuhteita 
omaisuuden vuoksi. Ne ovat minulle tärkeämpiä kuin suuret rahat.
Joillekin omaisuutta karttuu, oman osaamisen ja yrittämisen kautta tai vaikkapa 
taitavan kaupankäynnin tai myönteisten osakekurssien muutosten tai osinkotulojen 
kautta. 

Parhaimmillaan henkilökohtainen omaisuus on myönteinen asia, mutta jos se 
muuttuu epäjumalan kaltaiseksi, asiaksi joka on tärkeintä elämässä, on syytä 
huolestua.

Suhde elävään Jumalaan on sittenkin kaikkein tärkeintä elämässämme. Taivasasiat 
kannattaa hoitaa kuntoon ajoissa. Niinhän raha-asioissakin on tehtävä. Siis nyt vain 
taivaan pankin johtajan juttusille. 

Vinkiksi, että taivaan pankissa asioiminen on täysin ilmaista alusta loppuun. Nyt 
vain händyt ristiin ja soittamaan sen johtajalle, jonka nimi on Jeesus Kristus, 
Vapahtaja.



Saarna 13.6. 2007
Teksti Psalmi 49:9
(j.8: Mutta henkeään ihminen ei voi lunastaa, ei hän voi käydä kauppaa 
Jumalan kanssa.) j.9: Elämän lunnaat ovat liian kalliit, ne jäävät iäksi 
maksamatta. Raam.1992.
---
(j.8: Kukaan ei voi veljeänsä lunastaa eikä hänestä Jumalalle sovitusta 
maksaa.) j.9: Sillä hänen sielunsa lunastus on ylen kallis ja jää iäti 
suorittamatta. Raam.1938.

Jotkut rikkaat ovat antaneet syväjäädyttää ruumiinsa siinä toivossa että 
lääketiede kehittyessään voi ratkaista heidän 
sairautensa ja vanhenemisensa ongelmat niin, että 
heidät voidaan herättää jälleen eloon.

Tämä toive ei ikävä kyllä ainakaan Raamatun 
ilmoituksen valossa voi toteutua ihmisen tahdosta. 

Kuoleman hetkellä ihmisen sielu erkanee ruumiista ja viedään Jumalan 
määräämään paikkaan odottamaan hetkeä, jolloin elävät ja kuolleet kootaan 
Jumalan valtaistuimen eteen.Ilm. 20:13.

Ihmisen toimesta aikaansaatu kuolleista herättäminen saisi aikaan korkeintaan 
elävän ruumiin, ellei Jumala suostuisi palauttamaan sielua, ihmisen henkistä minää 
takaisin herätettyyn ruumiiseen.

Rahalla ei voi ostaa sielua takaisin. Se asia on yksin Jumalan käsissä. Kuoleman ja 
tuonelan avaimet ovat Jeesuksen hallussa, ja vain hän voi pelastaa meidät 
kuoleman otteesta. *) ja Ilm. 1:18 ; 3:20.

Hän tekee sen mielellään kun käännymme hänen puoleensa nyt, kun vielä olemme 
elossa.

*)Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa 
meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös 
meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,1.Piet.3:18-19
*)Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niin kuin 
ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niin kuin Jumala elää. 1.Piet.4:6



Saarna 14.6. 2007

Teksti Saarnaaja 5:9
Joka rakastaa rahaa, ei saa sitä kyllin, eikä se, joka rakastaa rikkautta, saa voittoa 
tarpeekseen. Tämäkin on turhuutta. 

Kiitos Herra, että sinä viisaudessasi varjelet minut kiintymästä näkyvään sinun 
sijastasi, ja siksi annat minulle minun jokapäiväsen leipäni, mutta et ylenpalttista 
rikkautta.

Herra, sinun on taivas ja maa, ja minä olen sinun. Miksi 
siis kaipaan ja ikävöin vielä lisää, kun omistan jo kaiken 
mahdollisen. Vain siksikö, etten nyt voi pitää tuota 
kaikkea lähelläni ja ihailla sitä kämmenelläni, huokaan ja 
valitan luullen olevani köyhä?

Herra, huomaan olevani ahneen ylpeä. Huomaan itsessäni halun kerskua ja päteä 
tavaroillani. Herra, huomaan itsessäni myös epäuskoa, pelkoa siitä, ettet sinä ehkä 
sittenkään muista tarpeitani enää huomenna tai ylihuomenna.

Herra, opeta minua yhä uudestaan luottamaan sinuun myös aineellisissa asioissa.
Aamen.



Saarna 15.6. 2007
Teksti Saarnaaja 5:14
Rikkaan oli täältä lähdettävä yhtä alastomana kuin hän 
oli äitinsä kohdusta tullut, eikä hän voinut viedä 
mukanaan mitään siitä, minkä oli vaivaa nähden 
koonnut.

Bill Gates keskittyy hyväntekijän osaan, kerrottiin 
hiljan uutisissa. Siinä hän varmaan tekee hyvin.

Hyväntekijöitä voimme silti olla kaikki. Voimme antaa 
omastamme puutteen alaisille omien reaalisten mahdollisuuksiemme mukaan. Jos 
kaikki suomalaiset tekevät niin, kertyy siitä suuri summa. 

Ajatellaanpa paljonko rahaa sijoitamme viikottain lottoon. Henkeä kohti summa on 
keskimäärin pieni, mutta kertyneet summat ovat keskimäärin mahtavia, ainakin 
yhden tavallisen palkansaajan näkökulmasta katsoen, vai mitä.

Nimen omaan täällä Telluksen pinnalla voimme käyttää meille kertyneitä varoja 
viisaasti myös muiden kuin itsemme hyväksi. Ei ole tarkoitus antaa kaikkea pois. 
Raamatussa Jumala mainitsee kymmenykset, 10% tuloista. Jos pääsemme sille 
tasolle antamisessamme, on se jo tosi hyvin.

Jumala on luvannut siunata sitä joka armahtaa kurjaa ja vaivaista. Itse en ole tullut 
läheskään aina antaneeksi säännöllisesti kymmenyksiä, mutta niin tehtyäni Jumala 
ei ole jäänyt minulle senttiäkään velkaa. Jotenkin kummasti raha on riittänyt ja sitä 
on jäänyt tilille enemmän kuin vain itselle rahaa pihdatessa.

Kun kerran kuolemme, emme saa todellakaan mitään mukaamme. Elämä on silloin 
eletty ja tilinteon hetki lähestyy.

Ulkoisista teoista ei voi suoraan mitata ihmisen uskoa Jumalaan ja Jeesukseen, 
mutta elävä usko ei voi olla vaikuttamasta Jumalan lapseksi heränneiden 
elämäntapaan ja asenteisiin.

Myös valtiotasolla on tärkeää välillä pysähtyä arvopohdintaan, ja antaa Jumalan 
sanan vaikuttaa vaikuttaa valtion budjettiin. 

Suurinta rikkautta on omistaa aarre Jumalan luona. Sen saamme ja sen säilytämme 
kun Jeesus, syntiemme sovittaja saa olla ykkösenä elämässämme.

Jumala, tutki minua ja tunne minun ajatukseni. Jos tieni on vaivaan vievä, johda 
minut iankaikkisen elämän tielle. Aamen.
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