
Saarna 10.4. 2007
 

TEKSTI PSALMI 105:1-6
Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, 
kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan! 
Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä, kertokaa hänen 
ihmetöistään.
Ylistäkää hänen pyhää nimeään. Iloitkoot kaikki, jotka 
etsivät Herraa!
Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina 
hänen kasvojaan.
Muistakaa aina hänen ihmetyönsä, hänen tunnustekonsa ja hänen tuomionsa,
te Abrahamin, hänen palvelijansa, jälkeläiset, te Jaakobin pojat, jotka hän on 
valinnut.
 
Abrahamin lapsia elää tänäkin päivänä. Jotkut heistä ovat biologisesti 
Abrahamin sukua, ollen juutalaisia tai arabeja. Aabrahamillahan oli kaksi vaimoa. 
Saaran jälkeläiset ovat juutalaisia, Haagarin jälkeläiset ovat arabeja.

Monet Aabrahamin jälkeläisistä ovat myös hänen hengellisiä lapsiaan, he joilla on 
Aabrahamin usko Jumalaan. Tästä meitä opettaa Roomalaiskirjeessä apostoli 
Paavali, joka oli entisessä elämässään juutalaisen lain asiantuntija.

Paavali kertoo miten Aabraham uskoi vilpittömästi Jahven lupaukseen jälkeläisistä 
vaikka hän ja vaimonsa Saara olivat ikänsä vuoksi biologisesti kuoleutuneita, ja 
Jumala luki tämän uskon Aabrahamille vanhurskaudeksi. Ympärileikkaus annettiin 
myöhemmin merkiksi tästä uskonvanhurskaudesta.

Seuraavassa kaksi suoraa lainausta Roomalaiskirjeestä: ”Katsomme siis, että 
ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja.
Vai onko Jumala pelkästään juutalaisten Jumala? Eikö hän ole myös muiden 
kansojen Jumala? On toki, kun kerran Jumala on yksi ja ainoa. Hän tekee 
ympärileikatut vanhurskaiksi, jos he uskovat, ja ympärileikkaamattomat, kun he 
uskovat”. Room.3:28-30. 

”Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa. Näin lupaus on 
varma ja koskee kaikkia Abrahamin jälkeläisiä, ei vain niitä joilla on laki, vaan myös 
niitä joilla on Abrahamin usko. Hän on meidän kaikkien isä”. Room.4:16.
Näin usko Jeesukseen yhdistää Aabrahamin lapsiksi sekä juutalaiset, arabit että 
muitten kansallisuuksien edustajat.

Avainlause on tässä yhteydessä: ”että kaikki olisi armoa”. Yksin armon kautta 



Jumalan lapsiksi tuleminen poistaa myös syyn keskinäiseen kateuteen. 

Jokaisella ihmisellä kaikkina aikoina tie elävän Jumalan lapseksi käy tulemalla 
puhdistetuksi synneistä Jeesuksen sovintoveren kautta, ja tämä puhdistus otetaan 
vastaan uskolla. Lain tekojen kautta kukaan ei voi pelastua, sillä kukaan ei siihen 
pysty.

Usko Jeesukseen puhdistaa, ja se riittää jokaiselle hänen luokseen tulevalle. 

Koska näin on, mekin voimme liittyä riemuiten Psalmin 105 säkeisiin:
”Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen 
suurista teoistaan”! 



Saarna 11.4. 2007
 
TEKSTI PSALMI 96:1-6
Laulakaa Herralle uusi laulu! Laula Herralle, maa, laulakaa Herralle, maan 
asukkaat! 
Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään! Kertokaa päivästä 
päivään ilosanomaa hänen avustaan.
Julistakaa hänen kunniaansa, ilmoittakaa hänen ihmetekojaan 
kaikille kansoille.
Suuri on Herra, ylistäkää häntä! Pelätkää häntä, hän on 
jumalista korkein.
Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat, mutta Herra on taivaitten luoja.
Hänen on loisto ja hänen on kunnia, hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus.
 
Kaikki tiet vievät Roomaan, on tuttu sanonta, jossa on aikanaan ollut 
perääkin. Sen sijaan sanonta:” jokainen tulee uskollaan autuaaksi”, ei pidä 
paikkaansa. On vain yksi Jumala. Kaikki muut jumalat ovat epäjumalia.
On suurta armoa, että Jumala kirjassaan Raamatussa kertoo meille tämän 
vapauttavan sanoman. Ei tarvitse kulkea turhien jumalien perässä, jotka eivät voi 
auttaa. Joka uhraa epäjumalille, uhraa riivaajille 1. Kor.10:20.
Jeesus vapauttaa jokaisen hänen luokseen tulevan synnin, saatanan ja kuoleman 
vallasta, ja siirtää hänet oman Poikansa Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan. Jeesus 
ei vaadi meiltä palvontamenoja eikä uhreja. Hän itse on uhri, uhrikaritsa, jonka 
Jumala uhrasi syntiemme sovitukseksi. 
Enää ei tarvita yhtään uhria. Sen sijaan kuulemme Jeesuksen sanovan: 
"Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille 
levon”. Matt.11:28. 
Lepo Jeesuksen varassa on suurinta mitä voit kokea. Sinun ei tarvitse enää itse 
kannatella elämääsi. Olet vapaana stressaantumisen pakosta, täysin turvassa, 
maailman vahvimpien käsivarsien kantamana. 
Sinun ei tarvitse enää pelätä. Olet saanut kaikki syntisi anteeksi. Tulevaisuuteen 
sinua johdattaa hyvä Paimen, Jeesus Kristus ohjaten jalkasi rauhan teille. Kerran 
olet perillä taivaan kodissa, jossa ei ole kuolemaa eikä mitään pahaa.
Tällaista Jumalaa kelpaa ylistää suurellakin äänellä häpeämättä. Tällaisesta 
Jumalasta kannattaa lähteä keromaan vieraille kansoille ja lähelle, omaan 
kaupunkiin ja maahan. 
Tämän Jumalan nimi on Jahve ja Isä, Poika ja Pyhä Henki !
Jeesus, sinä olet vapauteni, sinä olet elämäni, sinä olet totuuteni, sinä olet tieni ja 
autuuteni ! Sinulle, Herra, kirkkaus ja kunnia, valta ja voima, iankaikkisesti. Aamen.



Saarna 12.4. 2007 torstaina
 

TEKSTI PSALMI 68:20-21
Ylistetty olkoon Herra päivästä päivään. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. 
(sela)
Jumala on meille pelastuksen Jumala. Herra, Herra pelastaa kuolemasta.

Jokainen ihminen on kuolevainen. Siitä tosiasiasta 
emme pääse vapaaksi vaikka miten haluaisimme. Siksi on 
suurenmoista kuulla elävän Jumalan suusta lupaus, että hän 
pelastaa kuolemasta.
Jeesus on Jumalan pelastusvene. Siihen nousemalla 
pelastumme ja pääsemme perille oikeaan satamaan.
 



Saarna 13.4. 2007
 

TEKSTI PSALMI 40: 6-9
Herra, minun Jumalani, kukaan ei ole sinun vertaisesi! Sinä olet tehnyt suuria 
tekoja, sinä ajattelet meidän parastamme. Minä haluan kertoa teoistasi -- niitä on 
enemmän kuin voin luetella.
Teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua, polttouhria ja syntiuhria sinä et pyydä, 
mutta sinä teit minulle kuulevat korvat. 
Siksi minä sanoin: "Nyt olen tullut, Herra. Kirjaan on kirjoitettu, mitä minun pitää 
tehdä.
Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi, sinun lakisi on minun sydämessäni.

Taistelussa täydennysjoukkoja tarvitseva komentaja odottaa kiihkeästi 
sanomaa siitä että joukot ovat matkalla auttamaan taistelussa vihollista vastaan.
Raamattu, Jumalan ilmoitus on kaikessa kulussaan pitkä sanoma tulevasta avusta, 
joka pelastaa kuolemasta. Jossain kohdissa, kuten psalmissa 40, viitataan suoraan 
Kristukseen, kuoleman voittajaan.

Jälleen kerran sydän hypähtää hämmästyksestä kuullessaan profeettakuninkaan 
suusta Jeesuksen lempeitä sanoja: Hänelle on ollut mieluisa tehtävä tulla 
kohtaamaan meidät tällä otsonikatoplaneetalla, jonka asiat olemme sotkemassa 
lopullisesti.

Hän on auttanut ja auttaa meitä sydämen halusta, koska hän rakastaa meitä 
syntisiä. Hän ei toivo mitään muuta niin paljon kuin saada korjata jokaisen 
Telluksen pintaa tallaavan luokseen taivaaseen. 

 Hänelle se on mahdollista, sillä hänellä on valta antaa kaikki synnit anteeksi
Hän ei kuitenkaan voi pakottaa ketään mukaansa taivaaseen. Niin kuin hän on 
auttanut meitä sydämensä halusta, niin hän myös toivoo meidän kääntyvän 
vapaaehtoisesti, ilman pakottamista hänen puoleensa.

Jeesus, auta minua ymmärtämään, että kuullessani kutsusi on minun tehtäväni 
vastata siihen myöntävästi. Sinä et voi päättää tätä asiaa puolestani. Aamen
 
Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta 



Saarna 14.4. 2007
 

TEKSTI PSALMI 100
Kiitospsalmi. Iloitse, maa! Kohottakaa riemuhuuto Herralle!
Palvelkaa häntä iloiten, tulkaa hänen eteensä riemuiten.
Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen 
me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.
Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen esipihoilleen ylistystä laulaen. Kiittäkää 
häntä, ylistäkää hänen nimeään.
Hyvä on Herra! Iäti kestää hänen armonsa, hänen uskollisuutensa polvesta 
polveen. 

Sisäpiirin olemassaoloon vihjataan mediassa silloin tällöin ja yleensä 
kielteisessä mielessä. Puhutaan sisäpiirin kaupoista ja sisäpiirin tiedon 
väärinkäyttämisestä.

Sana sisäpiiri herättää varmaan myös kateutta. Siihen kuuluminen mielletään jollain 
tavalla osallisuudeksi etuoikeutettujen ryhmään jolla on salattua valtaa ja piilossa 
olevia pääomia.

Nyt sinulla ja minulla on tilaisuus päästä mukaan sisäpiiriin! Siitä lauletaan yllä 
olevassa Psalmissa. Jumalan sisäpiiri poikkeaa maallisista sisäpiireistä, sillä hänen 
lammastensa joukkoon on vapaa pääsy jokaisella, joka vain tahtoo.

Hänen sisäpihoilleen pääsee portista, jonka nimikin on kaikkien tiedossa. Tämän 
portin nimi on Jeesus*). 

Tule Jeesus ovesta sisälle Jumalan pihoihin, jossa lempeä laupeuden tuuli puhaltaa 
ja hänen armollinen totuutensa ravitsee sinut Jumalan tuntemisella ja ohjaa sinut 
rauhan teille!

Jumalan seurakunnassa saa pysähtyä hetkeksi laulamaan kiitosta ja ylistystä 
Hänelle, jonka armo on joka aamu uusi, ja joka ei koskaan hylkää eikä jätä sinua 
yksin.

Jeesus, kiitos että saan kuulua yhteisöösi, seurakuntaan, jonka keskellä sinä 
vaikutatat elämää, iloa ja rauhaa ! 

*)Siksi Jeesus jatkoi: "Totisesti, totisesti: minä olen lampaiden portti. Joh.10:7



Saarna 15.4. 2007 Sunnuntai
 

TEKSTI JOHANNES 20:19-31
Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset 
olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he 
pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän 
keskellään ja sanoi: "Rauha teille!" 
Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja 
kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät 
Herran.
Jeesus sanoi uudelleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin 
lähetän minä teidät.

Ajattelepa jos elettäisiin aikaa jolloin oli todellisia kuninkaita, ja kuninkaamme 
poika kutsuisi meidät lähipiiriinsä ja sanoisi meille jonkin ajan kuluttua: 
”Isäni kuningas on lähettänyt minut valloittamaan hänelle uusia maita ja kansoja. 
Nyt sanon teille: "Tulkaa rinnalleni työtovereikseni ja ystävikseni. Lähetän teidät 
kaikkialle viemään sanoman: Kuningas on tulossa, suostukaa hänen 
alamaisuuteensa! Hänen valtakunnassaan saatte elää rauhassa!" 
Luultavasti olisimme polleata poikaa! Pääsisimme kuninkaan pojan uskotuiksi 
lähettiläiksi !
Juuri näin kävi Jeesuksen, taivaallisen Kuninkaan Pojan tullessa tervehdyskäynnille 
lähipiirinsä luo. Hän sanoo sinulle ja minulle ja kaikille omilleen: "Rauha teille! Niin 
kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.
Elävä Kuningas, maailmankaikkeuden Herra, on lähettänyt ja lähettää yhä uusia 
lapsiaan työtovereinaan viemään sanomaa syntien anteeksisaamisesta Jeesuksessa 
Kristuksessa kaikkialle maailmaan. 
Hän lähettää meidät kertomaan hänestä kaukana ja lähellä, niin että hän saisi 
synnyttää jokaisessa uskon kuuliaisuuden Jeesukselle, kuninkaitten Kuninkaalle. 
Fil.2:10-11*).
Mikä tehtävä! Mikä tuki tehtävää hoitaessa! Mikä tavoite!
Jeesus, lisää minulle uskoa! Suo etten jää epäilyksiin antamasi valtavan tehtävän 
edessä. Kiitos, että kuulet itsesi tähden.
Kiitos että vahvistat meitä lapsiasi Sanasi ravinnolla ja tuoreella Pyhän Hengen 
voimalla ! Aamen.
 
 
*)Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä 
ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra. 
Fil.2:10-11



Saarna 16.4. 2007

TEKSTI PSALMI 116:1-2
Minä rakastan Herraa. Hän kuulee minua, hän kuulee hartaan 
pyyntöni.

Kun huudan häntä avuksi, hän kuuntelee.
 

Eräässä fantasiaelokuvassa oli ihmeellinen torvi, johon 
puhaltamalla sai aina apua oltaessa suuressa vaarassa.

Tällaista ihmetorvea ei oikeassa elämässä löydy, mutta löytyy 
kyllä puhelimen hätänumero, jolla voi kutsua ambulanssin, palokunnan tai 
poliisin paikalle.

On suuri asia, jos hädässä löytyy ammattiauttajia ja ymmärtäviä lähimmäisiä. 
Kaikkeen ihmisten apu ei kuitenkaan yllä.

Sisimmässä koettu syvä yksinäisyys on tällainen ilmiö. 

Silloin ei jää muuta vaihtoehtoa kuin kääntyä Jumalan puoleen, ja Jumala on 
luvannut vastata Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.

Jumalan kohtaamisesta saattaa alkaa ystävyydeksi syvenevä tuttavuus 
Jumalan kanssa. Lopulta tämä suhde tekee ihmisen riippumattomaksi toisten 
ihmisten mielipiteistä ja vaihtelevista olosuhteista.  Kaikki on nyt 
korkeimmissa käsissä. 

Jeesus, anna minulle kärsivällisyyttä odottaa sinun aikojasi, ja rukoilla sinua 
väistymättä pois kyllästyneenä tai pettyneenä. Kiitos, että aikanaan saan 
nähdä miten sinä autat minua.



Saarna 17.4. 2007
 

TEKSTI PSALMI 116: 5
Herra on oikeamielinen ja laupias, meidän Jumalamme on armollinen. 

Maassa jossa vallitsee diktatuuri ja korruptio rehottaa, moni unelmoi 
demokratiasta ja oikeusvaltiosta. Kun sitten demokratian aika koittaa, tulee monasti 
ilmi se miten vaikeaa ja hidasta kokonaisen kansan on opetella uusia, 
oikeudenmukaisia tapoja käyttää valtaa ja hoitaa oikeuslaitosta. 

Eikä toimiva demokratiakaan ole haavoittumaton hallintojärjestelmä.

Joku viisas on todennut että demokratia elää arvoista joita se itse ei kykene 
tuottamaan. Tämä tosiasia on tullut ilmi monta kertaa historian kuluessa. Muun 
muassa muinainen Rooman valtakunta oli alkujaan demokraattisesti hallittu maa, 
mutta vähitellen diktatoriset ainekset ja korruptio levisivät hallintoon.

Ei myöskään teokratia ole vapaa uhkakuvista. Vaikka kyseisen kansan Jumala olisi 
oikeamielinen ja laupias ja armollinen, ei ole taattua että nämä ominaisuudet 
eläisivät myös kansan parissa. Näinhän kävi ikävä kyllä muinaisessa Israelissa.

Ainoaksi todella ylistettäväksi asiaksi jää lopulta Jumala itse, joka on armollinen ja 
laupias siitä huolimatta, että me itse emme useinkaan ole armollisia emmekä 
laupiaita. 

Hänen laupeutensa tuli maailmaan Jeesuksessa Kristuksessa. Nyt siellä, missä Pyhä 
Henki, Jeesuksen Henki, saa kohdata ihmisen ja uudestisynnyttää hänet , syntyy 
uuden ihmisen hengellinen taimi, jossa versoo Jumalan armoa, oikeamielisyyttä ja 
laupeutta.

Näin Jumalan laupeus leviää maan päälle ja saavuttaa, ja on saavuttanut kokonaisia 
kansakuntia, niin kuin pieni määrä hapatetta hapattaa lopulta koko taikinan. 

Ainut toivomme on näin kolmiyhteisessä Jumalassa. Onneksi hän on tosi Jumala, 
muuttumaton armossaan ja totuudessaan meitä kohtaan, eikä vain tässä ajassa, 
vaan myös tulevassa elämässä.

Jeesus, suo minussa näkyä yhä enemmän sinun mielenlaatusi. Aamen



Saarna 18.4. 2007 keskiviikko
 

TEKSTI JESAJA 43:11
Minä, minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastajaa kuin minä.

Miksi Jumala sallii niin paljon pahaa, jos hän on Kaikkivaltias ja hän on hyvä? 
Tähän kysymykseen törmää joskus, joku ehkä kipeästikin.
Kysymyksen voi siihen vastausta etsien muotoilla myös muotoon: ”Miksi minä sallin 
pahaa tapahtuvan siihen puuttumatta, ja joskus itse aiheutan pahaa toisille ja 
itselleni? 
Telluksen pinnalla emme näe muita tallaajia kuin meitä ihmisiä. Ihminen on 
ihmiselle paha, ja välinpitämätön nälkää näkevien ja kurjien hädälle, myös minä. 
Voisin antaa varoistani edes muutaman euron luotettavan avustusjärjestön kautta 
heille, jotka kärsivät puutetta vieraassa maassa, mutta teenkö niin? Mieluusti keksii 
verukkeita.
Meille ihmisille on tyypillistä syyttää Jumalaa itse aiheuttamistamme ongelmista, 
kuten sodasta, riistosta ja köyhyydestä, ja vaatia häntä puuttumaan tilanteeseen.
Mutta tahdonko Jumalan todella puuttuvan omiin välinpitämättömiin asenteisiini 
hätää kärsiviä kohtaan? Jos en tahdo, hänen täytyisi tehdä minulle vähintäänkin 
henkistä väkivaltaa pakottaessaan minut auttamaan. Tahdonko Jumalan toimivan 
niin? 
Jos tahtoisin Jumalan muuttavan minua, minun tulisi antaa hänelle lupa puuttua 
sisimpääni, elämäni arvoihin ja käytännön tekoihin, niin että pankkitilinikin olisi 
hänen käytössään. Tahdonko antaa Jumalalle tällaiset valtuudet itseni suhteen?
Se, että Herra pelastaa, voi toteutua osaltaan sinun kauttasi ja minun kauttani. 
Meidän kätemme, jalkamme ja kukkaromme voivat olla siunauksen välikappaleina.
Jos kaikki maailman ihmiset suostuisivat tällaiseen diiliin elävän Jumalan kanssa, 
suurin osa maailman hädästä poistuisi hetkessä.
Jäljelle jäisi vielä onnettomuuksien ja sairauksien aiheuttamaa selittämätöntä 
kärsimystä, mutta osa siitäkin on ihmisten aiheuttamaa, ja tällaisenkin kärsimyksen 
määrä vähenisi.
Jäljellä olisi tiivistetysti sanottuna kuoleman ongelma, mutta Jumala on jo voittanut 
kuoleman puolestamme Jeesuksen Kristuksen kautta. 
Kerran koittaa aika, jolloin uusi, katoamaton luomakunta luodaan, ja sieltä puuttuu 
kaikki tässä maailmassa koettava kärsimys. Sen sijaan taivaassa vallitsee ikuisesti 
kestävä hyvä olo kaiken ollessa niin kuin pitääkin, yhdessä Jeesuksen Kristuksen 
kanssa.



Saarna 19.4. 2007 torstai
 

TEKSTI 1.JOHANNEKSEN KIRJE 5:4-5
Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut: meidän uskomme. 
Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan 
Poika? 

Kuka voitti toisen maailmansodan? Liittoutuneet, kuuluu oikea 
vastaus.
Ihmiskunnan historian runko rakentuu paljolti eri sotien ja taistelujen 
päivämäärien varaan. Lopulta kuitenkin kaikki ne painuvat ikuisesti unholaan 
maailmankaikkeuden tuhoutuessa.
Todellisia voittajia tulevat olemaan he, jotka kautta historian ovat uskoneet että 
Jeesus on Jumalan Poika. Jeesuksesta Raamattu sanoo, että hän on herrojen Herra 
ja kuningasten Kuningas. Hänen edessään on kerran kaikkien polvien notkistuttava, 
niin maan päällä, maan alla kuin taivaissa*). 
Hän tulee kerran luomaan uuden taivaan ja uuden maan, jossa vanhurskaus asuu.
Siellä he, joita tämä maailma usein halveksi ja pilkkasi, ovat kuninkaita ja hallitsevat 
yhdessä Kristuksen kanssa ikuisesti. 
Jeesuksen pelastamien joukkoon on vielä nyt kenen tahansa mahdollista liittyä. Liity 
sinäkin!

*)"niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman", Fil.2:10



Saarna 20.4. 2007
 
TEKSTI 1. JOHANNEKSEN KIRJE 5:11-12
Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä 
elämä on hänen Pojassaan.
Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää.

Jeesus Kristus on ainut henkilö, joka voi viedä sinut ja minut taivaaseen. Joka 
uskoo Poikaan, sillä on elämä, ei yhdelläkään toisella.

Tämä sana ei miellytä heitä, joiden mielestä riittää että ihminen uskoo yleisesti 
Jumalaan, ja elää kuta kuinkin kelpo elämää. 

Se, että vain Jeesus pelastaa, on aina herättänyt sekä ihastusta ja vihastusta.

Ehkä vihastus johtuu nimen omaan siitä, että yksin Jeesus Pelastajana on 
nöyryyttävää itseriittoiselle ihmiselle, ja myös siitä, että Jeesus liittää oman 
tahtonsa päätelmiä toteuttaneen ihmisen oman auktoriteettinsa alle. Tämä ei 
kaikkia miellytä.

Tosiasia kuitenkin on mitä Jeesus sanoo: 
"Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin 
orja.Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.Jos siis Poika tekee teidät 
vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi”. Joh.8: 34-36

Jeesus vapauttaa jokaisen luokseen tulevan pahimmasta mahdollisesta orjuudesta 
ja johtaa hänet todelliseen elämään. 

Jeesus, opeta minut ymmärtämään antamaasi vapautta. Aame



Saarna 21.4. 2007
 

TEKSTI JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 20:28-29
Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!"
Jeesus sanoi hänelle: "Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka 
uskovat, vaikka eivät näe."

 
Uskominen Jeesukseen Jumalan Poikana on mahdollista Pyhän Hengen 
läsnäolon kautta. 

Helluntaina Jeesus lähetti lupaamansa Puolustajan, joksi hän Pyhää Henkeä myös 
kutsuu.

Pyhä Henki on Jeesuksen työn jatkaja maan päällä, ja hän lähestyy jokaista, joka 
kuulee kerrottavan Jeesuksesta Kristuksesta.

Jumala on säätänyt, että usko Jeesukseen tulee Raamatun sanan kuulemisen 
kautta. Rm.10:17. 

Elävän uskon syntymiseen tarvitaan siis sekä Pyhän Hengen työtä että ihmisen 
ymmärrystä, jolla hän pohtii kuulemaansa.

Kaikilla ihmisillä on tämä sama mahdollisuus: kuulla evankeliumi syntien sovittajasta 
ja kuoleman voittajasta, Jeesuksesta, jopa kuolleilla, sillä heillekin Jeesus on 
julistanut hyvän uutisen*).

*)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 22.4. 2007 Sunnuntaina
 

TEKSTI 1.PIETARIN KIRJE 2:21-25
-- Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu.
Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella, hän kärsi, 
mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin 
haltuun. 
Itse, omassa ruumiissaan, hän "kantoi meidän syntimme" 
ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme 
vanhurskaudelle. "Hänen haavansa ovat teidät parantaneet."

Lutherin opetus jokapäiväisestä parannuksen tekemisestä saattaa tuntua 
ankaralta vaatimukselta. Se on kuitenkin täyttä asiaa, kun se ymmärretään armosta 
käsin.
Kasteessa ja henkilökohtaisessa kasteen armon vastaanottamisessa uudestisyntynyt 
ihminen ei ole sama kuin ennen. Häneen on tullut asumaan Jumalan oma Henki, 
Pyhä Henki, joka on Jumalan kolmas persoona.
Uudestisyntynyt ihminen on saanut syntinsä anteeksi, ja hänet on pysyvästi 
irrotettu saatanan vallasta ja synnin orjuudesta. Hän on saanut uuden olemuksen.
Samaan aikaan hänessä on kuitenkin vielä hänen vanha olemuksensa, joka 
tuhoutuu vasta muuttuessaan mullaksi.
Elävä kristitty huomaa olevansa itse taistelukenttä, jossa uusi ja vanha käyvät 
taistelua keskenään. 
Apostoli Paavali kuvaa tätä taistelua Galatalaiskirjeessä: 
”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys,  
hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
Sellaista vastaan ei ole laki.Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat 
ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.Jos me Hengessä elämme, niin 
myös Hengessä vaeltakaamme.
Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, 
toisiamme kadehdimme.” Gal.5:22-26.
Elävä kristitty kasvaa Jeesuksen ja hänen tahtonsa tuntemisessa. Vaikka hän ottaa 
välillä kaksi askelta taakse, niin sitten taas kolme eteenpäin. Näin Jeesuksen armo 
tekee työtään pelastamassaan ihmisessä arjen keskellä.
Jeesus, suo että annan sinulle aina luvan tehdä minussa muuttavaa ja uudeksi 
luovaa työtäsi. Suo, etten yritä itse muuttaa itseäni, vaan että suostun uskon 
kuuliaisuuteen sinua, pyhittäjääni kohtaan. Aamen.
 
 
Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta 
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