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Teksti 2.Korinttolaiskirje 3:5-6
Meidän kykymme on saatu Jumalalta, ja hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi 
palvelemaan uutta liittoa, jota ei hallitse kirjain vaan Henki.

Oletko kokenut ettet kelpaa Jumalan lapseksi? Oletko 
kokenut ettet onnistu palvelutehtävässäsi seurakunnan keskellä? 
Koetko syytöksiä ja vajavuutta?

Silloin Jeesus tulee luoksesi ja lohduttaa sinua sanoen:
”Et ole yksin kokemuksinesi. Ne ovat yhteisiä kaikille lapsilleni, 
jotka tahtovat kulkea teitäni. 

Näin täytyy tapahtua, että valmistuisit ottamaan vastaan 
minulta uutta. Omien voimiesi täytyy kulua loppuun, että saisin 
täyttää sinut minun voimallani.

Sinun oman viisautesi täytyy tulla kelvottomaksi ja 
riittämättömäksi, että saisin täyttää sinut tuntemisellani.

Sinun kykysi on saatu Jumalalta. Miksi silti koetat yhä toimia niin kuin ihmiset 
tekevät. Hehän yrittävät, erehtyvät, ponnistelevat ja väsyvät sisäisesti ennen 
aikojaan.

Käytä saamiasi Pyhän Hengen kykyjä. Sinut on tehty jo kykeneväksi palvelemaan 
Jumalan valtakunnassa. Ota vastaan Pyhän Hengen mieli, joka on elämä ja rauha.

Opettele elämään luottamuksessa jatkuvaan huolenpitooni. Elä levossa työtä 
tehdessäsikin, kysellen ja kuunnellen johdatustani. Malta pysähtyä, viivähtääkin, ja 
odottaa levollisesti minun aikojani. Minä valmistan ihmiset ja olosuhteet. 

Minä annan sinulle tuoreita sanoja jaettavaksi nälkäisille. Niin sinä saat johtaa heitä 
luokseni. Niin sinä saat tukea ja rohkaista luokseni tulleita. 

Kasvattaessasi kasvat itse. Neuvoessasi opit itse. Johdattaessasi lampaitani lepoon 
saat itse levätä.”



Saarna 2.9. 2007 su
 Teksti Markus 10:13-16
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, 
mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, 
älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.
Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse." 
Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

Rakas teksti kastejuhlasta. Niin usein luettu. Mutta 
olenko pastorina itsekään ymmärtänyt miten suuresta asiasta 
on kysymys kun lapsi tuodaan Jeesuksen luo.

Kastejuhlassahan lapsi kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen 
nimeen Jeesuksen omaksi ja ystäväksi, vanhempien 
aktiivisuuden ansiosta. Ilman heitä ei niin monessa 
suomalaisessa perheesä vietettäisi noita suloisia ja valoisia 
ristiäisiä.

Huoleni on paitsi omassa vajavaisessa asioiden esittämisessäni lasta kastettaessa myös siinä, 
saavatko kaikki lapset kotonaan sellaisen kristillisen kasvatuksen, että sen anti on kantamassa 
häntä halki elämän. Onko näin saanut tapahtua omien lasteni kohdalla, kysyn itseltäni. 

Lapsella on ihmeellinen kyky uskoa todeksi Jeesus ja taivaan Isä ja kaikki mitä hänelle heistä 
kerrotaan. Varmaan siksi Jeesus asetti lapsen meille aikuisillekin uskon esikuvaksi. 

Uskossahan ei ole kysymys rikkiviisaista järjen päätelmistä, vaan luottamuksesta, jonka varaan 
heittäytyy arkisessa elämässä.

Lapsi imee voimakkaasti vaikuuteita kotoaan, myös sen jos siellä vaietaan Kristuksesta, tai peräti 
vähätellään häntä. 

Lapsuus on monella tavalla ihmiselämän tärkeintä aikaa. Myös silloin saadut vaikutteet Jeesuksesta 
ja hänen omanaan elämisestä painuvat syvälle alitajuntaan saakka. Vanhempien ja myös kummien 
vastuu on tässä asiassa suuri, yhdessä muun seurakunnan kanssa.

Luther asetti perheen isän tehtäväksi koota perhe sunnuntaina yhteen Jumalan sanan ääreen 
kuulemaan sitä ja hiljentymään yhdessä kiittämään ja rukoilemaan Isää Jumalaa ja ystävää 
Jeesusta Kristusta.

Moni isä, ja varmasti myös äiti kokee avuttomuutta ja heikkoutta kasvattajana olemisessaan. Jaan 
tämän kokemuksen heidän kanssaan. Olen niin monasti avuton ja huokaan tekemiäni virheitä.

Ainoaksi mahdollisuudekseni jää nöyrä anteeksipyyntö lapsiltani, ja monasti myös vaimoltani, 
heidän äidiltään. Onneksi Jumala on antanut lapsille myös kyvyn armahtaa isäänsä, ja varmasti 
myös äitiään.

Kasvattajakin, vanhempikin saa elää armosta. Saa ottaa vastaan joka päivä runsain määrin sen 
lupauksen, ettei Jeesus heitä ulos sitä joka tulee hänen luokseen. 

Jeesus antaa katuvalle lapselleen kaiken anteeksi, joka päivä. Jumalan armo on voimakas lääke 
meille elämän raihnautta kokeville.

Jeesus, lasten ystävä, siunaa jälkikasvuamme, siunaa myös meitä, heidän vanhempiaan. Aamen
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Teksti Psalmi 74:21
Älä salli sorretun kääntyä pois apua saamatta, kurja ja köyhä ylistäkööt sinun 
nimeäsi. 

Herra, vaikeudet elämässäni ovat käyneet 
ylipääsemättömiksi. Olen koettanut saada apua 
ja helpotusta tilanteeseeni, mutta turhaan. 

Mikään inhimillinen taho ei näytä edes 
ymmärtävän mitä koetan tuoda julki. Olen 
yksin, kuin hylätty.

Herra, sinä olet ainut mahdollisuuteni. Auta 
minua. Ratkaise pienen elämäni kysymykset. 
Minulle ne ovat vuoren korkuisia. 

Herra, jään odottamaan apuasi. Älä viivy! Olethan luvannut kuulla jokaista joka 
kääntyy puoleesi. Kiitos että kuule
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Teksti Psalmi 112:5
Hyvin käy sen, joka on armelias ja lainaa omastaan muille, sen, joka aina toimii 
oikeuden mukaan. 

Israelissa oli muinoin sääntönä, ettei oman kansan 
jäseniltä saanut ottaa korkoa. Se joka lainasi, sai vain omansa 
takaisin. 

Jos lainaaja oli köyhä, ja antoi lainansa pantiksi lämpimän 
viittansa, tuli viitta palauttaa hänelle yöhön mennessä, ettei 
hän paleltuisi.

Hyvin käy sen joka aina toimii oikeuden mukaan. 

Kun oikeudenmukaisuuden toteuttamisesta on tullut 
elämäntapa, ei se voi olla vaikuttamatta siunausta.

Jumala näkee hänet, joka pyrkii vilpittömästi tekemään niin kuin oikein on, ja 
siunaa. Köyhä, jota kohdellaan kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti, siunaa 
auttajaansa. 

Oikeamielisyys tuottaa satonaan myös syyn ja seurauksen lain mukaan onnea ja 
menestystä, sillä terveet elämänarvot versovat omaa hyvää kasvuaan.

Näin Herraa ja hänen käskyjään sydämestään lempeästi rakastava saa 
kolminkertaisen siunauksen.
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 Teksti 1.Johanneksen kirje 4:7-8
Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, 
joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan.

Kun sanoo tyttöystävälleen Iloveyou, onko se 
rakkautta? Kun sanoo poikaystävälleen Ihateyou, onko se 
vihaamista?

Rakkaus on vaikea asia käytännössä 
ja käsitteenä. 

Joku kokee voimakkaita rakkauden tunteita, toinen moittii 
häntä silti rakkaudettomista teoista. Voi käydä niin, että 
yhden henkilön teot ja sanat ja tunteet ovat ristiriidassa 
keskenään. 

Jeesus käytti arkipäivästä otettua vertausta: Eräs mies sanoi kahdelle pojalleen: 
Menkää auttamaan peltotöissä. Toinen sanoi: Menen, eikä mennytkään. Toinen 
sanoi: En mene, ja meni kuitenkin. Jatkokysymys kuuluu: Kumpi pojista teki isänsä 
tahdon?

Mikä on rakkautta vanhempia kohtaan? Mikä on rakkautta kihlattua kohtaan? Mikä 
on rakkautta vanhaa isoäitiä kohtaan? Mikä on rakkautta ystävää kohtaan? Mikä on 
rakkautta lähimmäistään kohtaan? Mitä on rakkaus aviopuolisoa kohtaan? 

Ja, mikä ei ole rakkautta? Mikä on rakkauden ja vihan vastakohta; viha vai 
välinpitämättömyys vai molemmat?

Jeesus opettaa, että on kolmenlaista rakkautta: Agape-, filioque- ja eros- rakkautta.
Uuden testamentin kreikankielessä agape on Jumalan rakkautta, filioque ystävien 
rakkautta, eros miehen ja naisen välistä rakkautta.

Kristityn elämässä ja mielessä ja sydämessä agape synnyttää uudenlaista 
rakkauden asennetta, jonka hän saa taivaasta, ja se lävistää kaikki rakkauden 
alueet. Tai on tarkoitettu tekemään niin.

Raadollisuus seuraa kristittyä niin kuin hai laivaa. Silti elävä kristitty ottaa arvojensa 
kiintopisteen Raamatusta ja hakee tukea ja neuvoja siitä sekä henkilökohtaisesta 
rukouselämästä Pyhän Hengen ohjaamana. 

Oma raadollisuus ohjaa kristittyä painottamaan anteeksiantavaa rakkautta oman 
itsen ja kaikkien muiden suhteen.

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta 
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Teksti 1.Johanneksen kirje 4:10
Siinä on rakkaus -- ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että 
hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 

Eräässä James Bond- elokuvassa 007 pelastaa 
maailman ydinsodalta purkamalla jo tikittävän 
ydinlatauksen virityksestään.

Avain ydinasotaa paljon suuremman uhkan 
poistamiseen on ylläolevassa koodissa. Sillä on 
voima liikuttaa kaikkein raskaimmin suljettuja ovia, 
jotka estävät pommin purkamisen. 

Kun ne teljet avautuvat, purkautuu vihan, vallanhimon ja koston lataus, joka tikittää 
koko ihmiskunnan sisimmässä. 

Jumalan elävä, armahtava rakkaus sulattaa teljet sydämen ovelta, ja Jeesuksen veri 
pääsee vuotamaan sinne sovitusta ja rauhaa. 

Velat on maksettu ja koko elämä on siirtynyt suurempiin, turvallisiin käsiin, Jumalan 
käsien varaan. Tuhon ajatusten sijaan on annetaan elämän ja rauhan ajatuksia. 

Jeesus, anna minulle uskon uskallusta heittäytyä varaasi arkisen elämän kuvioissa. 
Aamen.
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Teksti 1.Johanneksen kirje 4:12
Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa 
on saavuttanut meissä päämääränsä. 

Kaikki perustuu ihmeeseen.

 Kaikki perustuu siihen, että Jumala tulee ihmiseksi ja 
sovittaa kaikkien ihmiskuntaan kuuluvien synnit ja lähettää 
häneen uskoville Henkensä opettajaksi ja puolustajaksi. 

Rakkaus kristittyjen kesken on mahdolista vain Jeesuksen 
veren tähden. Rakkaus kristittyjen kesken voi toteutua vain 
siellä missä on Jeesukseen uskovia, ja sittenkin vain silloin 
kun he suostuvat kuuliaisuuteen Jeesusta kohtaan.

Mitä tämä kuuliaisuus on, selviää Raamattua, Jumalan 
omaa kirjaa rukoillen tutkimalla.

Rakkaus kristittyjen kesken ei ole tunnetta, vaan tietoista sitoutumista sietämään ja 
kärsimään raadollista uskonveljeä tai – sisarta. Se on myös tietoista sitoutumista 
kohtelemaan häntä kunnioittavasti ja ystävällisesti ja antamaan hänelle anteeksi. 

Tämä kaikki yksin Kristuksen tähden. Koska olen itse saanut Kristuksen tähden 
anteeksi kaikki syntini, on minun velvollisuuteni antaa anteeksi kanssakristityille.

Jeesuksen henki, Pyhä Henki sinussa ja minussa yhtyy näihin ajatuksiin ja vahvistaa 
ne todeksi Raamatun sanan perusteella.

Ilman Kristuksen elävää läsnänoloa ihmisessä ei ole hänen synnyttämäänsä 
rakkauttakaan. Ei ole Hengen synnyttämää yhteyttä, ei kristittyjen perheväkeä. 
On vain kadotusta kohti kulkevia ihmisiä, joissa saatana voi saada vallan milloin 
hyvänsä.

Jeesus, anna minun aina muistaa, etten kykene omine voimineni rakastamaan 
aidosti ketään, en edes sinuun luottavia uskonveljiä ja -sisaria. Ota pois ylpeyteni, 
ja anna minulle aitoa lujuutta, sellaista rakkaudellisuutta ja totuudellisuutta kuin 
sinulla on. Aamen.
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Teksti Luukkaan evankeliumi 10:27-28
Mies vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko 
voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Jeesus sanoi: 
"Oikein vastasit. Tee näin, niin saat elää."

Ensimmäisessä, tärkeimmässä käskyssä asetetaan Jumala, hänen tahtonsa ja 
sen noudattaminen kaiken muun yläpuolelle. Toisessa käskyssä liikutaan 
inhmillisellä tasolla, ja sielläkin Jumalan tahto on ensimmäinen noudatettava.

Tulee kristityn elämässä vastaan mitä tilanteita tahansa, nuo kaksi käskyä ajavat 
kaiken muun ohi.

Koskivatpa asiat kristityn elämässä sitten rahaa, 
tavaraa, valtaa, ihmissuhteita tai mitä muuta tahansa, 
Jumalan mielipide on tärkein peruste päätösten 
teossa.

Tiedämme miten vaikeita nuo päätökset saattavat joskus olla. Tiedämme myös 
miten usein ja miten kipeästi me epäonnistumme näissä hyvissä tavoitteissamme.

Tarvitsemme joka päivä Jumalan armahtavaa rakkautta peittämään 
rikkomuksemme.

Silti Jumalan käsky on hyvä, ja se on edelleen ohjenuoramme teoriassa ja 
käytännössä. Tajuamme kuitenkin että tarvitsemme päivittäin Jeesuksen veren 
puhdistusta paikkaamaan ne huutavat aukot jotka jäävät hurskaitten 
pyrkimystemme ja käytännön elämämme väliin.

Näin Jumalan käskyt ja Jeesuksen armon tarve yhdessä tekevät meistä nöyriä ja 
ymmärtäväisiä toistemme raihnaisuuden arvioinnissa.

Jeesus, opeta minut ymmärtämään, että antamassasi laissa oikeus, laupeus ja 
uskollisuus ovat kaikkien tärkeimpiä. Aamen
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Teksti Jesaja 38:16-20
Herra, minun sydämeni elää sinulle, anna rauha hengelleni, vahvista minua, tee 
minut terveeksi! Silloin kaikki se, mikä oli katkeraa, kääntyy parhaakseni. Sinä 
pelastat minut kuoleman kuilusta. Selkäsi taakse sinä heität kaikki minun syntini.
Ei tuonela sinua kiitä eikä kuolema sinua ylistä! Ne, jotka syvyyteen joutuvat, eivät 
voi turvautua uskollisuuteesi. Elävät, elävät sinua ylistävät, niin kuin minä tänään 
ylistän! Isä kertoo lapsilleen sinun uskollisuudestasi. 
Herra on minut pelastanut, hänen ylistystään soi meidän soittomme hänen 
pyhäkössään kaikkina elämämme päivinä.

 
Jos sairastat eivätkä lääkärit ole voineet auttaa sinua, on 
olemassa vielä mahdollisuus kääntyä kaikkivaltiaan Jumalan, sinun 
Luojasi puoleen. Kuningas Hiskia teki niin ja parantui. Sinäkin voit 
tulla terveeksi rukouksen kautta.

Voit rukoilla itseksesi, tai voit lähettää esirukouspyynnön kotiseutusi 
kirkkoon tai vaikka jonkin kristillisen lehden tai yhteisön 
esirukouspalveluun. Voit myös mennä kristilliseen tilaisuuteen jossa 
rukoillaan sairaiden puolesta.

Voit myös pyytää seurakunnan työntekijää tai luotettavaa seurakuntalaista 
rukoilemaan puolestasi. On myös mahdollisuus tehdä Jaakobin kirjeen ohjeen 
mukaan rukoiltaessa sairautesi parantumista. Jaak.5:14.

Voit myös mennä kirkkoon ja kertoa asiasi Jeesukselle ehtoollisella käydessäsi. Hän 
on elävästi läsnä ehtoollisessa. Tiedän tämän omasta kokemuksestani. 

Rukous sairauden parantumiseksi ei ole kiellettyä eikä turhaa. Jeesus kehottaa 
sinua kääntymään kaikessa luottamuksella puoleensa. Matt.7:7.

Jos parannut, muistathan kiittää häntä. Jos et parannukaan, olet silti Jeesuksen 
siunaama eikä hän ole jättänyt sinua yksin. Matt. 28:20.
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Teksti Psalmi 65:6
Mahtavilla teoilla sinä, Jumalamme, vastaat meille, sinä siunaat ja autat meitä. 
Sinuun luottavat kaikki maan ääret ja kaukaiset meren rannat. 

Onko sinulla ollut joskus syvän onnen 
hetkiä, vaikka vain pieniä ohi kiitäviä aavistuksia 
siitä että juuri nyt olet tosi onnellinen?

Minulla moni sellainen hetki sijoittuu joulun 
aikaan, jotkut muistikuvat ehkä jouluyöhön, kun 
on hiljaista ja joulun tuntu leijuu kodin ilmassa 
miltei käsin kosketeltavana rauhana ja 
levollisuutena.

Mieleen syntyy tietoisuus että Kristus on vahvasti totta. Hän levittää ylleni rauhansa 
kuin lämmittävän huovan. 

Suurin teko jolla Jumalamme on auttanut sinua on hänen Poikansa lähettäminen 
luoksesi. Tästä teosta saat iloita joka päivä, sillä se on tuonut luoksesi pysyvästi 
hänen valtakuntansa todellisuuden. Se jatkuu silloinkin kun Telluksen aurinko 
kerran kylmenee ja lakkaa lämmittämästä sitä. 

Ja juuri nyt Jumala siunaa sinua. Hän ravitsee sielusi hyvyydellään niin että voimasi 
uudistuvat, haavasi parantuvat ja levollisuutesi palaa takaisin. 

Astut alkavaan päivään hänen ravitsemanaan, joka tuo avun kaukaisille rannoillekin.
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Psalmi 65:9
Maan äärissä ihmiset pelästyvät nähdessään sinun tunnustekosi. Sinä saat idän ja 
lännen maat kohottamaan riemuhuudon! 

Kerran eräs hallitsija kysyi saarnaajaltaan mikä 
todistaa Jumalan olevan olemassa. Saarnaaja vastasi 
yhdellä sanalla: ”Juutalaiset, teidän majesteettinne.”

Kun sinulle tulee joskus epäilys Jumalan olemassaolosta, 
tai siitä pitääkö hänen sanansa Raamattu paikkansa, voit 
tutkia siitä juutalaisen kansan menneitä ja nykyisiä ja 
tulevia vaiheita. Näet, missä hetkessä Jumalan 
suunnitelma on nyt menossa.

Raamatussa profetoidaan paljon Israelin kansasta. Erään 
profetian esitti Vapahtajamme Jeesus Kristus 
sanoessaan, että Jerusalem tullaan hävittämään ja että se tulee olemaan muiden 
kansojen tallattavana kunnes niiden aika päättyy. Luuk.21:24.

Hävitys tuli roomalaisten toimesta vuonna 70 jKr. Muiden kansojen aika 
Jerusalmissa alkoi päättyä vuonna 1948 Israelin valtion uudelleen perustamisen 
tullessa hyväksytyksi YK:ssa.

Vuonna 1967 Itä-Jerusalemkin siirtyi Israelin hallintaan. Silloin Jeesuksen profetian 
loppuosakin toteutui kokonaan. Jumalan sana käy toteen vaihe ja tapahtuma 
kerrallaan. 

Israel on Jumalan kello, josta voi päätellä miten lähellä Jeesuksen takaisin tulo on. 
Hänhän on luvannut saapua takaisin Öljymäelle Jerusalemiin suunnattoman 
taivaallisen sotajoukkonsa kanssa ja lopetaa kaikki sodat maan päältä.Luukas 
21:25-28; Ilmest. 19:11-21.

Nytkin Jumalan suuria tekoja saadaan tarkata mm. siinä miten sanoma Jeesuksesta 
syntien sovittajana etenee vyöryn tavoin Etelä -Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa. 
Siellä missä marxilaisuus vallitsi, valtaa usko Jeesukseen yhä useamman ihmisen 
sydämen.

Sinun elämäsi on myös Jumalan ihmeellisen voiman ilmentymä jo luomistyön 
puolesta. Kun rukoilet Israelin Jumalaa Jeesuksen nimessä, hänen voimansa 
ilmenee sinussa ja sinun kauttasi uudella tavalla. 

Se voi olla ensimmäinen kerta. Se voi olla myös tuhannes kerta. Jumalan lapsi elää 
ja uudistuu kaiken aikaa.
Jeesus, täytä minut tuoreella luottamuksella sinuun ja sinun mahdollisuuksiisi. 
Aamen.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Israel#Israelin_itsen.C3.A4istyminen
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Teksti Psalmi 136:5-6
Hän on taitavalla kädellään tehnyt taivaan. Iäti kestää hänen armonsa!Hän on 
levittänyt maan vetten päälle. Iäti kestää hänen armonsa!

Nostapa kätesi ylös niin että hartioissa tuntuu. Pidä 
käsiäsi ylhäällä ja lausu hiljaa itseksesi ensimmäinen 
sana jolla ylistät häntä, joka antoi maalle ja taivaalle sen 
muodon.

Ylistä häntä lisää ja yhä lisää. Ole siinä hiljaa kiitoksen ja 
ylistyksen keskellä mielesi ja sydämesi kääntyneenä 
hänen puoleensa, joka on Jumala. Ylistä ja kiitä yhä 
edelleen häntä, joka tuli luoksesi Pojassaan ja sovitti 
ristillä rikkomuksesi.

Kiitä ja ylistä taivaallista Isää lauluin ja kätten 
taputuksin. Ylistä häntä liikehtimällä koko olemuksellasi 
kiitosta ilmaisten.

Hiljenny. Ylistä hiljaa sydämessäsi. Ole siinä ylistyksen 
keskellä. Lepää, anna Jumalasi ottaa hiljaa kipu ja tuska 
sydämestäsi ja antaa tilalle rauhansa, joka kumpuaa 
hänen Poikansa verestä.

Ylistä ja kiitä. Laske kätesi vihdoin alas. Lähde liikkeelle vikistyneenä ja Jumalan 
läsänäolon koskettamana.

Taivas on täynnä ylistystä ja kiitosta, jonka ensimmäisiä tahteja kaiutti enkeleiden 
kuoro Jeesuksen synnyinyönä. Laula, kiitä, ylistä! Jumalan valtakunta tulee ja saa 
kerran kaiken haltuunsa.
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Teksti Efesolaiskirje.5:15-17
Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin 
viisaat.
Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.
Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. 

Olenko minä tyhmä vai viisas vai jotain 
siltä väliltä? Voiko tyhmä viisastua tai viisas 
tyhmetä?

On sanottu etteivät uudet keksinnöt synny 
tyhjästä. Idean syntymiseen tarvitaan 
suunnaton määrä pohjatyötä, hikistä 
pänttäämistä ja asioiden selvittämistä.

Luovakin ihminen siis tarvitsee luovuutensa 
tueksi suuren määrän raakaa perustyötä, opiskelua ja koulun käyntiä. 

Jos Pyhän Hengen kosketus on saanutkin uuden elämän versoamaan vasta 
uudestisyntyneen ihmisen sydämessä, tarvitsee se kasvaakseen myös tietoutta siitä 
millainen Jumala on ja millaista on hänen seuraamisensa. 

Meidän on uskottava Kristukseen paitsi sydämellämme, myös ymmärryksellämme. 
Ymmärryksen kasvuainekset ovat Raamatussa ja sen tutkimisessa rukouksen 
avoimessa hengessä.

Jeesus, anna minun kasvaa sinun lapsenasi kokonaisvaltaisesti. Aamen.



Saarna 14.9. 2007 pe

Teksti Efesolaiskirje 5:18
Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne. 

Yli 6000 suomalaista kuoli 
alkoholiin vuonna 2005. 

Näin todetaan 
Kansanterveyslaitoksen joka viides 
suosi julkaistavassa arviossa. Arvio 
perustuu 27 000 kansalaisen 
seurantaan. 

Jumala antaa meille Raamatussa ohjeen: Älkää juopuko!

Kuolleista kolme neljäsosaa on miehiä, yksi neljäsosa naisia. 
Välittömiä kuolemansyitä ovat useimmiten alkoholimyrkytys, tapaturma tai maksakirroosi. Alkoholi 
aiheuttaa noin 500 syöpää vuodessa.

Jumala antaa meille Raamatussa ohjeen: Älkää juopuko!

Runsaan käytön rajana käytettiin tutkimuksessa miehillä kuutta ja naisilla neljää annosta kerralla 
nautittuna.
Vuosittain voitaisiin välttää 5000 kuolemaa, jos runsaasti juovat vähentäisivät annoksiaan vähän 
juovien tasolle.

Jumala antaa meille Raamatussa ohjeen: Älkää juopuko!
Sen sijaan Jumala kehottaa meitä täyttymään Pyhällä Hengellä.Pyhä Henki on voiman, 
rakkauden ja raittiuden Henki. 2.Tim. 1:7.

Alkoholista on tullut suomalaisille kansallinen vitsaus, joka tuottaa kuolemien lisäksi suunnattoman 
määrän kärsimystä. Se koskettaa haavoittavimmin perheiden lapsia ja perheen äitejä ja isiä. 

Jumala antaa meille Raamatussa ohjeen: Älkää juopuko!

Alkoli tuottaa kärsimystä myös sukulaisille, ystäville, työtovereille ja tuntemattomille. Rattijuoppous 
tuottaa uhreja. Myös hoitohenkilökunta terveyskeskuksissa kärsii humalaisten asiakkaiden 
väkivaltaisesta käyttäytymisestä.

Jumala antaa meille Raamatussa ohjeen: Älkää juopuko!

Eräs asiantuntija sanoi, että vankilat olisivat lähes tyhjiä jos suomalaiset olisivat raittiita.

Jumala antaa meille Raamatussa ohjeen: Älkää juopuko!

Jeesus rakas, sinä tiedät kaiken alkoholin aiheuttaman kärsimyksen. Herra armahda!

Anna kansallemme herätys myös tässä asiassa, niin että alkoholinkäytön puolustajien 
sydämen silmät avautuvat näkemään ja tuntemaan sen hädän ja kärsimyksen jota 
alkoholin käyttö aiheuttaa lapsissa, aikuisissa ja vanhuksissa, sillä moni heistäkin on 
alkoholisoitumassa.



Rakas Jeesus, poista alkoholin himo, anna tilalle raittiin elämän ilo. Anna Pyhän 
Henkesi täyttää voimalla ja rakkaudella heidät jotka  ennen kulkivat humalassa.

Anna Pyhän Henkesi johtaa entiset alkoholinkäyttäjät uusien raittiiden ystävien 
keskelle. 

Anna heidän kokea ystävyyden tuomaa lämpöä, hoivaa ja tarkoitusta runsain määrin, 
niin että heidän sisimpänsä tulee kylläiseksi terveistä ihmissuhteista ja 
tasapainoisesta elämästä. Anna myös työtä ja toimeentuloa. Anna uusi alku ja uusi 
elämä.

Jeesus, sinä olet anteeksiantamus, Jumalan voima ja elämä jokaiselle, joka tulee 
luoksesi. Aamen.



Saarna 15.9. 2007 la

Teksti Efesolaiskirje 5:20
Kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
nimessä.

Isä, minun oma Isäni joka olet taivaissa, minä kiitän sinua siitä että etsit ja 
löysit minut. Kiitän sinua siitä että saan kutsua sinua Isäkseni. Olet sinä, ja minä 
olen minä, ja me pidämme yhtä. Kiitos Isäni että pidät minun puoliani.

Kiitos myös siitä että ohjaat minua oikeaan, jos eksyn joutaviin ajatuksiin. Sinä olet 
todellinen Isä, joka ajattelet aina vain lapsesi parasta.

Kiitos Isäni hyvästä Suomen maasta jossa sain tänäänkin herätä, pelkäämättä sotaa 
tai sortoa. Sinä olet antanut sen asuinpaikaksi kansalle johon kuulun. Kiitos 
kotimaasta, kiitos kodista ja kodin tunnusta.

 Isäni, opeta ja neuvo minua, minä pyydän. Kerro minulle itsestäsi ja siitäkin 
millainen itse olen. En tunne itseäni kovinkaan hyvin, mutta sinä Isäni tunnet 
minut.

Olisi myös hauska tietää mitä ajattelet luomistasi eläimistä. Mitä mieltä olet meidän 
koirasta Tassusta? Minusta se on välillä ihan mahdoton, ei opi jättämään pihan 
kukkamaata rauhaan eikä paistia ruokapöydällä. 

Onko se sinusta kuriton? Miten saisin sen oppimaan tavoille. Antaisitko Isä vinkin. 
Ja niin, onhan Tassu useimmiten kerrassaan verraton temmeltäjä ja lintukoira. Kyllä 
vaan. 

Voi kun minulla olisi sinulle vielä paljon asiaa, mutta nyt on mentävä katsastamaan 
auto kun tulin varanneeksi sille ajan. Jutellaan taas. Hei vaan Isi! Pidä peukkuja 
meidän Pösön puolesta!

Isi, ei se mennytkään läpi. 

Mutta kiitos siitä oikein paljon! 
Katsastusmies huomasi vioittuneen 
jarruletkun ja pian auto olisi ollut vaarallinen 
meille ja muille tiellä liikkujille.

Isä, sinä varjelit meitä jälleen kerran. Kiitän sinua Isi Poikasi Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. 
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