
Saarna 11.3. 2007 sunnuntai
 

 TEKSTI LUUKAS 11:14-23
Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan hengen. Kun henki oli lähtenyt, mykkä 
mies alkoi puhua, ja kaikki hämmästyivät. 
Muutamat kuitenkin sanoivat: "Belsebulin, itsensä pääpaholaisen, avulla hän 
pahoja henkiä karkottaa."Toiset taas halusivat panna hänet koetukselle ja 
vaativat häneltä merkkiä taivaasta.Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä, 
ja sanoi:"Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, 
tuhoutuu, ja talot sortuvat toinen toisensa päälle.”

Onko olemassa pahoja henkiä, riivaajia? Jeesuksen toiminnasta voi 
päätellä, että hän sekä paransi sairaita, että ajoi ulos riivaajia. 
Nyt oli kysymys erään miehen vapauttaminen pahasta hengestä. Pahan 
hengen oli toteltava Jeesusta, ja niin riivaajan mykäksi tekemä mies 
vapautui, ja alkoi puhua. Samalla tuli julki, että Jumalan valtakunta on tullut 
Jeesuksessa ihmisten luo.
Jeesus osoittaa, ettei riivaaja aja ulos riivaajaa. Silloinhan saatana olisi 
riitautunut itsensä kanssa, ja sen valtakunta olisi hajoamaisillaan.
Vain Jeesus, Jumalan Poika, jolla on valta, voi vapauttaa ihmisen pahan 
vallasta. Näin tapahtuu, kun joku jossain kääntyy avoimin sydämin Jeesuksen 
puoleen, ja rukoilee häntä avuksi. Juuri siksi Jeesus tuli maailmaan, että hän 
saisi vapauttaa meidät synnin ja saatanan vallasta.
Samassa tekstiyhteydessä(j.23) Jeesus toteaa:
”Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun 
kanssani kokoa, se hajottaa.”
On vain kaksi puolta, jolla lopulta voimme olla, joko Jeesuksen puolella 
pahaa vastaan, tai pahan puolella Jeesusta vastaan.
Tämä on hyvin vakava asia. Jeesuksen suvereeni valta pahan yli osoittaa 
Jumalan valtakunnan tulleen hänessä ihmisten luo.
Kenen puolella me olemme, kun seurakunnassa tänään julistetaan syntien 
anteeksiantamusta Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, ja rukoillaan 
ihmisten puolesta, että he todella vapautuisivat riivaajien vallasta, ja saisivat 
siirtyä pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta Jumalan luo (Apt.26:18)?
Jeesus, varjele minua joutumasta vastustajiesi joukkoon oman ylpeyteni ja 
itse rakennetun pyhyyteni vuoksi. Anna sen sijaan valtakuntasi tulla julki 
minunkin elämäni kautta. Aamen



Saarna 12.3. 2007

TEKSTI PSALMI 25:11
Herra, nimesi kunnian tähden anna anteeksi suuret syntini. 

Julkkisten mielipiteitä kysellään milloin mistäkin asiasta.
Eräs oman aikansa julkkis oli kuningas Daavid, Israelin hallitsija. 
Kansansa virsissä hän tarjoaa ajatuksiaan jaettavaksi korvauksetta, ilman 
toimittajien lypsättäviä kysymyksiä.
Jälleen kerran hämmästyttää hänen avoin julistautumisensa suureksi 
syntiseksi, joka tarvitsee anteeksiantamusta Jumalalta.
Daavidin suhde Jumalaan näyttää hyvin mutkattomalta ja läheiseltä.
Kun on hätä, huudetaan apua, kun on hyvä olla, kiitetään ja ylistetään 
vuolaasti koko sydämestä, kun syyllisyys painaa sisintä, rukoillaan kaikin 
voimin Jumalaa antamaan kaikki synnit anteeksi.
Daavid on varma ettei Herra hylkää häntä, oli tilanne mikä tahansa. Siksi 
Jumalan edessä saa olla juuri niillä fiiliksillä kuin on, aidosti ja konstailematta.
Kun Daavid on jättänyt syntitaakkansa Jumalan armoistuimen eteen, hän 
rukoilee kiittäen:
Se, joka Herraa pelkää, oppii valitsemaan oikean tien.Hän saa onnen ja 
rauhan, ja hänen jälkeläisensä perivät maan.
Kuningas Daavidille koko elämä oli mutkatonta elävän Jumalan palvelemista 
ja hänen suojaavan ja katseensa alla vaeltamista; miksi ei siis meillekin. 
Jeesus, sinä joka istut armoistuimella, anna anteeksi suuret syntini, ja anna 
suuhuni ylistysvirsi sinun kunniaksesi !
 

 

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan SANAN AIKA 2007 jaotusta 



Saarna 13.3. 2007

TEKSTI PSALMI 25:16
Käänny puoleeni ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. 

Oletko koskaan ollut avuttomana jossain tilanteessa tai elämäsi 
vaiheessa?
On sangen mielenkiintoista, että kaikkien meidän elämässämme on ollut 
jakso, jolloin olemme olleet täysin toisten avun varassa. Se ulottuu äidin 
kohdusta pitkälle varhaislapsuuteen saakka. Muistimme ei vain tavoita tuota 
aikaa.
Ihmiselämä on aina toisen avun varassa, ennemmin ja myöhemmin ja siinä 
välillä monet kerrat. 
Se, että tunnustamme avuttomuutemme, on lopulta suurta viisautta. 
Muuten kasvumme kiitollisuuteen ei oikein ota tuulta siipiensä alle, emmekä 
ole oikein valmiita ottamaan vastaan apua, jota Jumala on valmis antamaan, 
suoraan ja usein toisten ihmisten kautta. 
Meille ihmisille on tyypillistä, että vanhemmaksi ja vahvemmaksi tultuamme 
alamme pullistella lihaksiamme ja jopa mahtailla voimillamme ja 
osaamisellamme. 
Mitä tämä meistä kertoo. Luultavasti se kertoo ainakin 
ajattelemattomuudesta ja liian vähäisestä kiitollisuudesta hoitajiamme 
kohtaan ja häntä kohtaan, joka on varjellut elämämme. 
Nöyrtyminen elämän tosiasioiden edessä tuo elämäämme seesteisyyttä ja 
uusia ulottuvuuksia. 
Se, joka nöyrtyy rukoilemaan psalminkirjoittajan tavoin: ”Herra,käänny 
puoleeni ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton”, tulee 
Jumalan armon koskettamana saamaan uutta voimaa, taivaasta.
Hänestä tulee myös ystävä monelle, sillä avuttomuutensa tunnustavaa on 
toisen avuttoman helpompi arastelematta lähestyä.
Jeesus, anna minulle viisautta erottaa toisistaan nöyryys ja nöyristely, uho ja 
terve itsetunto. Aamen



Saarna 14.3. 2007
 

TEKSTI PSALMI 25: 19-20
Katso, kuinka paljon minulla on vihollisia! Suojele minua ja pelasta minut, älä 
hylkää minua, sinuun minä turvaudun.
 
Voit joutua joskus elämässäsi tilanteeseen, jossa koet olevasi kuin takaa 
ajettu eläin. Et saa oikeutta, et saa tilasuutta puolustaa itseäsi. Et pääse 
kertomaan miten asiat todella ovat.
Sinua piinataan väärillä syytöksillä ja monilla muilla tavoilla, ja kiusaajillasi on 
tarkoitus vahingoittaa sinua ja jopa sinun ihmissuhteitasi.
Koet olevasi yksin ja vailla mahdollisuutta pyytää ja saada apua.
Jumala tietää, että ihminen voi olla ihmiselle susi. Hän on sorretun 
oikeudenmukainen puolustaja ja ymmärtäjä. 
Hän tahtoo tukea myös sinua, joka olet toisten takaa-ajamana ajautunut 
yksinäisyyteen ja suureen ahdistukseen.
Saat jättää itsesi Jeesuksen ja hänen kaikkivaltiaan Isänsä haltuun ja huutaa 
häntä avuksesi. Vaikka tuskasi on suuri, älä menetä toivoasi.
Odota. Lopulta saat nähdä, että Herra itse toimii, ja päästää sinut vapaaksi 
ahdistajistasi ja heidän juonistaan.
Ja kun Jumala toimii, kuka voi häntä vastustaa. Jeesukselle on annettu kaikki 
valta niin maan päällä kuin taivaassa*).

Jeesus, katso, kuinka paljon minulla on vihollisia!Suojele minua ja pelasta 
minut, älä hylkää minua, sinuun minä turvaudun.

*)Matt. 28:18



Saarna 15.3. 2007 torstai

TEKSTI SAKARJA 3:2
Mutta Herran enkeli sanoi Saatanalle: "Herra nuhtelee sinua, 
Saatana! Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta! 

Suomi voitti Euroviisukisan viime vuonna ja nyt kisat pidetään 
Suomessa. Virallisilla Eurovision song contest- sivuilla Helsingin esittelyssä 
sanotaan:
”Helsinki, renamed to Hell-sinki by some after LORDI's Eurovision 
Song Contest victory last year, is the capital and most important 
city of Finland”. 
Siis Helsinki sai voiton seurauksena uuden lempinimen Helvetti- Helsinki.
Ennen kilpailua väitettiin sanotun että ennemmin helvetti jäätyy kuin Suomi 
voittaa euroviisukisan. 
Vaikuttaa siltä että maallistuneissa länsimaissa kuten Suomessa ei enää 
ymmärretä kadotuksen ja saatanan olevan totta, vaan nekin on käsitteinä 
maallistettu. 
Kuitenkin sana Jerusalem viittaa edelleen vankasti todellisuuteen.
Jeesuksen profetian mukaisesti**) Israel on perustettu uudelleen, ja se 
taistelee olemassaolostaan, kuten vuosituhansia sitten. Eikä saatanakaan ole 
kadonnut mihinkään.
Israelin vuoden 2007 eroviisukappaleessa Push The Button 
rukoillaan:                                           (lue sanat täältä)
” Voi, vastaa mulle, Jumala
Painajainen saa jo riittää
Miksi kituvankin kimppuun käydään”
”Maa kuhisee demoneja, ja me olemme pelinappuloita
Rulettipöydän sankarit päättävät miten käy
Johtoportaassa mättää, laiva alkaa upota
Hukkuvat matkustajat nostelee vain maljoja”
Raamatussa meille neuvotaan tie vapauteen saatanan vallasta.
Kauan sitten profeetta Sakarjalle näytettiin näyssä eräs vanhan liiton ylipappi 
nimeltä Joosua, jota saatana syytti. 
On merkille pantavaa että enkeli ei itse nuhdellut saatanaa, vaan viittasi 
Kristukseen: "Herra nuhtelee sinua, Saatana! Herra, joka on valinnut 
Jerusalemin, käskee sinun vaieta! 
Jos lähdemme leikittelemään saatanan ja helvetin kanssa, olemme pian 
Jumalan vastustajan pelinappuloita. Jos Jumalan enkeli ei itse voinut 

http://kuusikulma.tarinoi.net/129


vaientaa saatanaa, niin miten me sitten.
Jumalan enkeli tiesi, että ihminen on saatanan omaisuutta, ja että vain 
Jumalan ainokaisen Pojan Jeesuksen Kristuksen veri voi lunastaa ihmisen 
sielunvihollisen omistuksesta, ja vaientaa syntien aiheuttaman syytöksen 
ihmisen sydämessä ja omassatunnossa.
On riemullista tietää, että Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen 
ansiosta saatana, ihmisten syyttäjä heitettiin ulos taivaasta*), jossa se 
jatkuvasti syytti ihmisiä Jumalan edessä.
Apostoli Paavali sai Jumalalta tehtävän. Jeesus lähetti hänet:
”avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja 
saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi 
ja perintöosan pyhitettyjen joukossa”. Apt. 26:18
Sama Paavali kirjoittaa:
”Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. 
Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.”Room.16:20
Jeesuksen omien ei tarvitse pelätä saatanaa. Se on Jeesuksen musertama 
vihollinen, jonka aika on käymässä vähiin. Se yrittää ennen aikansa 
loppumista saattaa turmioon ja kadotukseen mahdollisimman paljon ihmisiä 
ja kansoja, jotka eivät tunne Jeesusta. 
Uudesti syntyneiden kristittyjen tehtävä on rukoilla herätyksen puolesta, että 
Suomessa, muualla Euroopassa ja koko maailmassa kansat heräisivät 
synnintuntoon ja kääntyisivät katuen Jeesuksen puoleen.
Euroopassa ollaan yhä enemmän synnin pauloissa. Siksi saatana saa 
enemmän sijaa eurooppalaisten kansojen sydämissä. Se koettaa kääntää 
ihmiset toisiaan vastaan ja kiihottaa kansat sotaan. 
Mutta Jeesuksessa on pelastus ja syntien anteeksisaaminen.
Jeesus, varjele minut menemästä harhaan voiton huumassa. Varjele minut 
tielläsi. Kiitos että niin teet. Aamen

*)Ilm.     12:10     

Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja 
meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme 
syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. 

**)LUUKAS 21:24 Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat 
täyttyvät. 

http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Ilm.+12%3A10&rnd=1173913613405


Saarna 16.3. 2007
 

TEKSTI EFESOLAISKIRJE 5:3
S  iveettömyydestä, kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta ei teidän   
keskuudessanne saa olla puhettakaan, eihän mikään sellainen sovi pyhille.

Toivottavasti et loukkaannu apostoli Paavalin käyttämään sanaan pyhä. 
Siihen ei ole mitään syytä. Sana pyhä tarkoittaa tässä ihmistä joka on saanut 
syntinsä anteeksi Jeesuksen tähden, ei enempää eikä vähempää. 
Pyhän ihmisen pyhyys ei ole koskaan hänen omaa ansiotaan, vaan se on aina 
lahjaksi saatua 100%.

Jeesus kutsuu kaikkia sovintoverellään pyhittämiä ihmisiä elämään mielekästä 
elämää. Jos muistelet mitä esimerkiksi siveetön teko on joskus saanut aikaan, 
ymmärrät että on viisasta karttaa sellaista, esim. toisen aviopuolison vikittelyä 
tai kaksimielisiä puheita tai olematonta pukeutumista. 
Pahan puhuminen ja mielessä hautominen ovat saastaisuuden pesiä 
ihmisessä. Sellainenkaan ei ole mielekästä. Se vain vie voimia ja vääristää 
omaa ja toisten ajattelua ja hankaloittaa jonkun elämää.
Ahneus on myös tapa, joka kuluttaa. Ahneus ottaa itselle yli sen mitä 
kohtuudella itselle kuuluu, ja tekee sen useimmiten toisia riistäen ja vangiten 
ahneen ajatukset ahneudelle.
Kaikissa kolmessa tapauksessa, siveettömyydessä, saastaisuudessa ja 
ahneudessa likaantuu toisten pesä ja oma pesä. Se jättää tuollaista 
elämäntapaa harrastavan lopulta yksinäiseksi ja vaille ystäviä, ja oma mieli on 
maata myöten.
Sen sijaan pyrkimys kaikinpuoliseen toisten ihmisten kunnioitukseen, 
tukemiseen ja auttamiseen ovat mielekkäitä tapoja toimia ja elää. Oma sielu 
puhdistuessaan vapautuu ja iloitsee, ja esteet toisten ihmisten suuntaan 
hioutuvat yhä matalammiksi. Sinuun voi luottaa, ja sinuun luotetaan. 
Ja mikä parasta, kaiken keskellä saat iloita hyvästä ja toimivasta suhteesta 
taivaan Isään ja Vapahtajaan. Tämä ei ole ansio, vaan se on Jumalan armon 
työtä sinussa ja minussa.
Näin armo kasvattaa, päivästä päivään. Ei ole päivää, ettei armoa tarvitsisi, 
eikä ole päivää jolloin Jumalan armo Jeesuksessa ei kasvattaisi.
Jeesus, anna minun ymmärtää, millaista rikas elämä on ja johda minua 
uskollisesti yhä uudelleen sitä kohti, armosi tähden, joka on suuri.
Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta 



Saarna 17.3. 2007
 
TEKSTI EFESOLAISKIRJE 5: 8-11
Eläkää valon lapsina!
Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. 
Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista.
Älkää osallistuko pimeyden töihin

 
Hiljakkoin mediassa kerrottiin koeputkessa kasvatetun keinotekoisesti 
kantasoluja käyttämällä hyväksi ihmisen ja eläimen sukusoluja. Kasvamaan 
lähteneet alkiot tapettiin ja niistä saatiin kantasoluja. Pitäisikö saavutukselle 
hurrata *)?
Mitä auttaa vaikka ihminen elää 1000- vuotiaaksi mutta ei kykene ahneen ja 
välinpitämättömän sydämensä vuoksi sopimaan kanssaihmistensä kesken 
edes siitä miten elinympäristö estetään tuhoutumasta?
Paavali sen sijaan opettaa meille uutta ihmisyyttä, joka tulee perimään 
maailman. Siihen pääsemiseksi ei tarvita koeputkia, vaan ainoastaan Luojan 
ja Lunastajan aktiivinen väliintulo.
Minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän 
sisimpäänne, lupaa Jumala Raamatussa**). 
Uudestisyntyminen, josta Jeesus puhuu, on todellinen tapahtuma. Siinä 
Jumalan Pyhä Henki asettuu ihmispersoonaan asumaan ja aloittaa tässä 
uudistustyön**). Tähän Jeesus kutsuu jokaista ihmistä.
Jeesukselta saatu uusi sydän sykkii saman tahtiin Jumalan sydämen kanssa, 
ja niinpä Jumalan tahdon etsiminen tuntuu uudestisyntyneestä ihmisestä 
luontevalta.
Koska uudestisyntynyt ihminen on vasta hengellinen vauva, tarvitaan kasvua. 
Kasvuun tarvitaan myös tiedollista ainesta, raamatullista opetusta, joka 
sulautuu vähitellen Jumalan armon vaikutuksesta uuteen ihmiskuntaan 
syntyneen persoonallisuuteen ja elämäntapaan.
Siksi Paavali kehottaa:”Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen 
mukaista”. 
Elämä Kristuksen omana on sydämen ja omantunnon asia, mutta omatunto 
tarvitsee oikein toimiakseen oikeanlaista tiedollista ainesta. Moni asia selviää 
elävälle kristitylle rukouksen, Raamatun tutkimisen ja uskovien keskinäisen 
pohdinnan tuloksena. 
Näin meissä Pyhän Hengen kautta syttynyt valo kasvattaa hyvyyden, 
oikeuden ja totuuden hedelmiä meissä ja meidän elämäntavassamme jo 
täällä katoavassa ajassa, ja saattaa kaiken täydelliseksi taivaassa.
Jeesus, auta minua elämään valon lapsena, armosi ja totuutesi tähden. Anna 
minulle tähän kestävyyttä ja sitkeyttä. Aamen



---------------------------------------------------------
**) "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse 
näkemään Jumalan valtakuntaa."  "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny 
vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Joh.3: 3,5
**)Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän 
sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille 
lihasydämen. Hesekiel 36:26
 
*)EF.4:17-19 Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat 
vaeltavat mielensä turhuudessa,
18 nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan 
tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden,
19 ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista 
saastaisuutta, ahneudessa.



Saarna 18.3. 2007
 

TEKSTI PSALMI 145:15-16
Kaikki katsovat odottaen sinuun, ja sinä annat heille ruoan ajallaan. Sinä 
avaat kätesi ja hyvyydessäsi ravitset kaiken mikä elää.

Pettuleipää markkinoidaan nyt trendikkäänä terveystuotteena, mutta on 
ollut aika, jolloin pettua oli pakko järsiä hengenpitimikseen.
Kotikaupungissani Varkaudessa on nälkään kuolleiden muistomerkki, ja 
sellaisia löytyy varmasti muualtakin Suomesta. Vuodet 1867-68 olivat 
maassamme katovuosia, ja myös vuosina 1865 ja 1866 sato oli erittäin 
kehno.
Suomen väestöstä kuoli nälkään, kylmään ja kulkutauteihin lähes 270 000 
ihmistä vuosina 1866-68. Se oli 14-15% kokonaisväestöstä.
Luojan käsissä on maan kasvu nytkin. Viime kesän hirvittävä kuivuus, jolloin 
maaperä suurimmassa osassa maata kuivui pölykuivaksi usean metrin 
syvyydeltä ja järvien pinta laski paikoin dramaattisesti, on vielä tuoreessa 
muistissa. Myös osa luonnonvaraisista eläimistä kärsi pahasti kuivuudesta.
Jollei syksyllä ja alkutalvella 2006 olisi ollut runsaita sateita, maanviljelijät 
kylväisivät jyvät tulevana keväänä peltoihin, joissa niillä ei olisi juuri kasvun 
mahdollisuutta. Maamme ei olisi kestänyt toista samanlaista hellekesää ilman 
että välillä olisi saatu riittävästi sateita. Myös metsien joukkokuolema olisi 
ollut varma.
Ilmaston kuivuminen koettelee parhaillaan useita maita. Australiassa 
kuivuutta on kestänyt jo 5 vuotta yhtäjaksoisesti. Myös Italiassa on 
luonnottoman kuivaa. Rapakon takana kuivuus on myös suuri ongelma.
Mitä tapahtuu, jos maapallon viljantuotanto romahtaa?
Vanha kirkkorukous maan kasvulle suotuisista ilmoista on ajankohtaisempi 
kuin koskaan. Me emme hallitse tyventä emmekä myrskyä. Mutta taivaassa 
on hyvä Isä Jumala, jolle saamme osoittaa pyyntömme. Hän on säidenkin 
Herra.
Jeesus, kiitos lupauksestasi ravita kaikki jotka elävät. Pyydämme sinua 
alkaneena vuotenakin tekemään lupauksesi mukaan. 
Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta



Saarna 19.3. maanantai
 

TEKSTI PSALMI 84:5
Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta, ne, jotka 
kaipaavat pyhälle matkalle. 

Epäonnisesta Apollo-kuulennosta tehdyssä elokuvassa kävi hyvin ilmi 
miten elintärkeitä sähköä varaavat kennot olivat aluksen toiminnoille. 
Aluksessa tapahtuneessa räjähdyksessä sen voimajärjestelmä vaurioitui 
pahoin, ja seurasi tuskastuttava odotus etsittäessä keinoja pelastaa aluksen 
miehistö. 
Ihmiskunnan suuri saavutus, kuuraketti, osoittautui äärimmäisen 
haavoittuvaksi. Viallinen, kipinöivä käämi sai aikaan onnettomuuden, joka 
vaaransi koko aluksen miehistön hengen.
Maan pinnalla myös rukoiltiin paljon astronauttien puolesta, ja vain 
suoranaisten ihmeitten sarjan kautta päästiin turvallisesti takaisin maahan. 
Kuuhun on päästy myöhemmin uudella yrittämällä. Eräs mukana matkalla 
olleista astronauteista on kertonut nauttineensa kuun pinnalla Herran Pyhän 
Ehtoollisen käyttäen mukaansa ottamia pienikokoisia ehtoollisvälineitä.
Kristityn jokainen matka voi olla pyhä matka, kun se tehdään rukoillen ja 
Herran tahtoa kysellen. Meidän voimamme ei ole meissä itsessämme, vaan 
Jumalassa. Niin tällaisessa matkassa on voima, ja siunaus mukana.
Jeesus, meidän voimamme, anna jokaisen matkamme olla matka sinun 
kanassasi ja sinun johdatuksessasi.



Saarna 20.3. 2007
 

TEKSTI PSALMI 84: 7 
Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne 
puhkeaa virvoittava lähde, ja sade antaa heille 
siunauksensa.

Eräs kaivinkoneen omistaja päätti rakentaa 
lähellä lapsuusmummolaani sijaitsevan pienen joen uomaan uimalammikon 
patoamalla joen.
Hän muovasi koneellaan maasta patovallin ja asetti puisen sulun vallin 
keskelle ja lähti kotiin odottamaan veden nousemista.
Kun hän tuli seuraavana päivänä paikalle, ei vallia eikä sulkua näkynyt 
missään. Pato ei ollut kestänyt veden painetta, ja niin vesimassat olivat 
huuhtoneet sen mukaansa.
Tälle vastoinkäymiselle oli olemassa looginen selitys. Miehen tekemä pato oli 
tehty hiekkaisesta maasta, eikä sillä ollut perustuksia. Niinpä se sortui. 
Sen sijaan sille, että vedettömään autiomaahan yht´äkkiä puhkeaa lähde, ei 
ole muuta selitystä kuin ihme. 
Sitten seuraa vielä toinen ihme; äärimmäisen kuiva alue muuttuu pysyvästi 
viljavaksi maaksi, joka saa aina sateesta riittävästi kosteutta.
Jumalan siunaus ylittää inhimillisen käsityskyvyn rajat ja on silti totta.
Jumalan siunaus seuraa niitä, jotka vaeltavat elämän matkaa johdatusta 
rukoillen ja Jeesukseen luottaen, tahtoen olla kuuliaisia hänen neuvoilleen.
Siellä missä elävä kristitty asuu ja kulkee, hän rukoilee näkemiensä ihmisten 
ja seutujen puolesta, siunaten heitä Herran nimessä. Hän jättää jälkeensä 
siunausta, joka on tullut maan päälle taivaasta, valkeuksien Isältä.
Tämä siunaus vaikuttaa ihmisten sydämissä ja elämässä. Se vaikuttaa hänen 
elinympäristössään salatulla mutta todellisella tavalla.
Tämän saa aikaan elävä armo, joka vaikuttaa syntisten Vapahtajassa, 
Jeesuksessa Kristuksessa.
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TEKSTI 5. MOOSEKSEN KIRJA 8:2
Hän kuritti teitä ja pani teidät koetukselle saadakseen tietää, aiotteko todella 
noudattaa hänen käskyjään vai ette.

 

Nyt kävi niin, etten voinut olla lisäämättä päivän tekstin ympärillä olevia 
sanoja*) tähän saarnaan, koska ne mielestäni selittävät hyvin sinänsä 
ankaraa ja muuten irralliseksi jäävää sanomaa, joka sisältyy päivän tekstiin.

Seuraavassa laajempi teksti.
*)2.Muistakaa, kuinka Herra neljänkymmenen vuoden aikana johdatti teitä pitkällä 
matkallanne autiomaassa. Hän kuritti teitä ja pani teidät koetukselle saadakseen tietää, 
aiotteko todella noudattaa hänen käskyjään vai ette. *)3 Tehdäkseen teidät nöyriksi hän 
piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät 
myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan 
leivästä, vaan kaikesta mitä Herra sanoo.

Kysymyksessä kansan koetukselle panemisesta oli siis kysymys
A. Jumalan hyvästä johdatuksesta,B. tarpeellisesta kasvatuksesta 
nöyryyteen, C. Sen ymmärtämisestä, että tärkeintä ihmisen 
elämässä ei ole aineellisen tavoittelu, vaan sydämen kuuliaisuus 
Jumalaa ja hänen tahtoaan kohtaan.
Kuinka moni meistä voi rehellisesti sanoa olevansa ensimmäiseksi ilahtunut 
saadessaan tietää että monien koettelemusten takana onkin Jumala itse, 
halutessaan kasvattaa meitä nöyryyteen ja tahtonsa tuntemiseen?
En minä ainakaan. Mutta sen olen oppinut , joskus karvaankin kokemuksen 
kautta, että ilman tervettä nöyryyttä sitä suistuu jossain vaiheessa omien 
suunnitelmiensa mukana pahasti harhaan, ohi sen mikä todella rakentaisi 
omaa ja toisten elämää ja suhdetta taivaan Isään ja Vapahtajaan.
On vaikea myöntää olevansa ylpeä ja itseriittoinen. Mutta ilman nöyryyden 
koulua joudutaan lopulta valheen valtaan ja kadotukseen oman kieroutuneen 
egon ja langenneelle ihmiskunnalle ominaisen sokeutuneen ymmärryksen 
johtamana.
Sen sijaan nöyrtyminen Kaikkivaltiaan opetettavaksi ja luopuminen oman 
ymmärryksen pitämisestä kaikkitietävänä**) avaa tien todelliseen 
oppimiseen.
Ilman nöyryyskoulua korvamme pysyisivät suljettuna elävän Jumalan 
opastukselta, mutta Jumalan lempeän käden kuritus avaa olemuksemme 
hänen viisautensa vastaanottamiselle ja ymmärtämiselle . 
Kun tässä prosessissa saa olla kyllin kauan, alkaa ymmärtää yhä selkeämmin, 



että kuritus on ollut välttämätön ja että kuritukseen verrattuna ne aarteet, 
joitten vastaan ottamiseen kuritus avaa tien, ovat äärettömästi kuritusta 
suuremmat. Tulee yhä kiitollisempi olo. Jumala kasvattaa lapsiaan ja varjelee 
heidät taivastiellä.
Näin Kaikkivaltias opettaa meitä viisauteen profeettansa Salomon ja apostoli 
Paavalin kautta:
**)Sananlaskut 3:1-18
1 Poikani, älä unohda sitä mitä opetan, pidä kaikki käskyni mielessäsi,
2 sillä ne kartuttavat päiviesi määrää, antavat sinulle elinvuosia ja menestystä.
3 Älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta -- kiedo ne kaulaasi, kirjoita sydämesi tauluun,
4 niin saat rakkautta ja kiitosta sekä Jumalalta että ihmisiltä.
5Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan.
6 Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.
7 Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa. 
8 Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä.
9 Siitä, mitä omistat, anna Herran kunniaksi uhrit, kaikesta sadostasi paras osa. 
10 Silloin varastosi täyttyvät viljasta ja viini pursuaa puserrusaltaistasi.
11 Älä torju, poikani, Herran kuritusta, älä katkeroidu, kun hän ojentaa sinua -- 
12 jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa niin kuin isä omaa lastaan.
13 Onnellinen se, joka on löytänyt viisauden, se, joka on tavoittanut tiedon,
14 sillä parempi on viisaus kuin hopea, tuottoisampi on tieto kuin kulta. 
15 Se voittaa korallit kalleudessa, mitkään aarteet eivät vedä sille vertaa.
16 Sen oikeassa kädessä on pitkä ikä, vasemmassa rikkaus ja kunnia. 
17 Sen tiet ovat suloisia teitä, sen polut onnen polkuja.
18 Se on elämän puu niille, jotka siihen tarttuvat -- onnellinen, ken pitää siitä kiinni!
Hepr. 12:10-11
tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. 11 
Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa 
vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.
Room.5:1-5
Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen 
Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa.
2 Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme 
siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. 
3 Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä,
4 kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. 
5 Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla 
meille Pyhän Hengen. 
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