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 TEKSTI LUUKAS 8: 4-15

Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä 
Jeesuksen luo, hän esitti heille vertauksen: 5 "Mies lähti kylvämään siementä. 
Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat, ja 
taivaan linnut söivät ne. 6 Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat 
kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta. 7 Osa putosi keskelle 
ohdakkeita, ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen. 
8 Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon." 
Tämän sanottuaan Jeesus huusi: "Jolla on korvat, se kuulkoon!" 

Elämme kylvökoneiden ja teknistyneen maatalouden aikaa. Jyvät 
saadaan peltoon ennätysnopeasti ja tehokkaasti, kunhan säät antavat 
myöten.

Jeesuksen ajan kylvötapahtuma oli sopeutunut paikallisiin olosuhteisiin. 
Kylväessä saattoi käydä juuri niin kuin Jeesus kertoi.

Entä sitten ? ”Jolla on korvat, se kuulkoon!” sanoi vertausen esittäjä Jeesus.
Halukkaille kuulijoille Jeesus selitti maaperien tarkoittavan erilaisia tapoja 
ottaa kylvetty Jumalan sana vastaan. 

Vain ¼ kylvöstä tuotti satoa. Merkillistä. Kylvömaa, ihmiset, kyllä ymmärsivät 
kuullessaan kutsun Jumalan valtakuntaan sen mistä kutsussa oli kysymys.
Ensimmäisen neljänneksen siemenerästä tuhosi saatana keräten sen heti pois 
vitkuttelelevista ihmissydämistä. 

Toisen neljänneksen tuhosi kuulijoiden lyhytjännitteisyys ja pinnallisuus. 
Kolmannen neljänneksen tuhosi taas kuulijoiden velttous. 

Vain viimeinen neljännes kylvöerästä kasvoi satoa tuottaen, johtuen siitä että 
kuulijat ottivat homman tosissaan.

Kun siis kuulet Jeesuksen kutsuvan Sanassaan sinua seuraamaan häntä, ota 
kutsu vastaan syvällisen vakavasti, ja ole myös kärsivällinen ja 
pitkäjännitteinen. Rakenna suhteesi Jeesukseen pitäen hänen 
ristinkuolemaansa ja ylösnousemistaan uskosi keskiössä. 

http://www.evl.fi/raamattu/1992/Luuk.8.html#v8
http://www.evl.fi/raamattu/1992/Luuk.8.html#v7
http://www.evl.fi/raamattu/1992/Luuk.8.html#v6
http://www.evl.fi/raamattu/1992/Luuk.8.html#v5


Älä jää kevytmielisesti miettimään mitä kutsun kanssa tekisit, sillä silloin 
saatana pääsee yllättämään sinut ja unohdat Jeesuksen alta aikayksikön. 

Älä myöskään ole valikoiva nirppanokka ajatellen että uskonelämän tulee olla 
vain kivaa ja kokemusrikasta. Silloin kuljet ytimen, sinua kärsimyksistään 
osalliseksi kutsuvan Jeesuksen Kristuksen ohi, etkä kestä pettymyksiä ja 
vastoinkäymisiä uskossasi. 

Älä myöskään anna minkään päästä kasvamaan sinun ja Jeesuksen väliin 
ajatellen, että kyllähän Jeesus omistaan huolen pitää vaikka jättäisin 
rukouksen ja Raamatun tutkimisen ja seurakuntayhteyden hoitamatta, 
ajatellen, joksikin aikaa, joksikin aikaa... 

Jos annat näin pettää itsesi, suhde Jeesukseen tulee sinulle aina vain 
etäisemmäksi, ja huolet ja nautinnot vievät sinut lopulta mennessään. 

Teemme viisaasi rukoillessamme joka päivä Psalmin kirjoittajan sanoin:
Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne 
minun ajatukseni. Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata 
minut iankaikkiselle tielle. Psalmi 139:23-24 (Vuoden 1938 käännös)



Saarna 12.2. 2007

TEKSTI PSALMI 44:24,27
Herää, Herra! Miksi nukut? Nouse, älä iäksi hylkää! 

  
Asuimme Kuopiossa pienessä kerrostalossa ollessani alle kouluikäinen.
Kerran heräsin yöllä siihen, että olin jätetty yksin kotiin. Vanhempani olivat 
lähteneet tietämättäni ravintolaan kuvitellen minun nukkuvan kotona kaikessa 
rauhassa.
Hätäännyin, ja riensin rappukäytävään parvekkeen ikkunan luo katsomaan 
näkyisikö vanhempiani missään. Silloin kuulin takanani oven ilmavirran 
voimasta lämähtävän kiinni, ja jäin yksin ilman avainta käytävään. Viimein 
keksin soittaa erään naapurimme ovikelloa. Siellä oltiin kotona, ja pääsin 
sisään odottamaan vanhempieni paluuta.
Pienellä pojalla oli hätä. Pelastus oli ystävällinen naapuri, joka lohdutti yksin 
jätettyä lasta.
Vaikka myöhemmin ymmärsin vanhempieni halunneen edes joskus päästä 
viettämään iltahetken kahdestaan, yöllinen kokemus oli rankka.
Kokemus hylkäämisestä on vaikea kokemus. Tarvitaan lohdutusta ja hyviä 
kokemuksia, että sellaisen voi unohtaa ja antaa anteeksi.
Ystävällinen naapuri, joka otti pelästyneen lapsen kotiinsa ja auttoi tätä 
rauhoittumaan, oli tietämättään Jumalan asialla.

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjaa SANAN AIKA 2007. 
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TEKSTI PSALMI 44: 4

Ei heidän oma voimansa vienyt heitä voittoon, vaan sinun oikea kätesi, sinun 
voimasi ja kirkkautesi, sillä sinä rakastit heitä.

Televisioiduissa jääkiekko-otteluissa kamera siirtyy tuon tuostakin 
osoittamaan joukkueiden valmentajien tunnetiloja. Tämä ei ole ihme, sillä on 
yleisesti tiedossa, miten merkittävä tekijä valmentaja on koko joukkueen 
menestykselle. Toisaalta, valmentaja tarvitsee joukkueen, jota valmentaa 
voittoon.

Jumala on suuri valmentaja häntä seuraaville. Hän antaa paitsi taitoa, myös 
voimia päästä tavoitteeseen, ja hänen kirkkautensa seuraa kristityn joka 
askelella.

Näin on Jumalan rakkauden tähden, ei siksi että hänen lapsensa olisivat 
osanneet ajatella ja toimia erinomaisesti. Jumalan lapsetkin tekevät joka 
päivä virheitä ja tarvitsevat hänen anteeksiantamustaan syntiensä 
sovitukseksi. 

Se ei silti merkitse hylätyksi tulemista. Päinvastoin, katuva saa anteeksi ja 
virheistä oppii, kun ne tunnistaa ja tunnustaa.  Uusi armo on varattu 
jokaiselle Jeesuksen seuraajalle joka päiväksi. Näin rakkauden ilmapiirissä 
kasvu ja oppiminen Jumalan joukkueessa ovat mahdollisia. 

Jumalan lasten joukkueen tavoitteina ovat kasvu Suuren Valmentajan tahdon 
tuntemisessa ja hänen suunnitelmansa mukaisten tekojen tekemisessä 
hyvässä yhteishengessä. Lopulta päästään tämän joukkueen varsinaiselle 
kotikentälle, taivaaseen.

Kerrataan vielä Jumalan joukkueen tunnuslaulun sanat: 

Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. 
Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin 
kuin taivaassa. 
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. 
Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, 
jotka ovat meille velassa. 
Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä 
sinun on valtakunta, voima ja kunnia, iankaikkisesti. 
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TEKSTI JESAJA 55:7

Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin 
Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen 
anteeksiantonsa on runsas. 

Synti on edelleen ihmiskunnan ongelma numero yksi. Synti koskettaa 
jokaista ihmistä, olipa hän kristitty, jumalaton tai väärintekijä, sillä kukaan ei 
ole synnistä vapaa.

”Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä(Jumalasta) 
valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä”, todistaa Johannes kirjeessään 
ensimmäisille kristityille.

”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja 
vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta 
vääryydestä”, todistaa sama kirjoittaja yhtä jaetta aikaisemmin.

Ratkaisu synnin ongelmaan on synnin tunnustaminen ja hylkääminen 
Jeesuksen ristinkuoleman antaman mahdollisuuden turvin. Hän antaa myös 
voimaa taistella syntiä vastaan päivittäin ja hetkittäin.

Tämän päivän Suomessa näkyviä syntejä ovat haureus, juopottelu ja 
pettäminen. Median sallitaan välittää ilman estoja kaikkea pahaa, jota lapset 
ja nuoret sitten opetetaan nauttimaan. Seurauksena on ihmisten sydämien 
särkyminen ja unelmien ja toiveitten romahtaminen, joita lehtien lööpitkin 
toistavat. 

Siksi median ja sen sisällön tuottajien synti on paljon suurempi kuin lasten, 
nuorten ja nuorten aikuisten, samoin niiden tahojen synti, jotka sallivat 
tämän pahan tulla jakeluun maassamme, samoin vanhempien, jotka sallivat 
lastensa katsella mitä vain.

Humaltuminen tuottaa mielettömiä tekoja, joita ei saa tekemättömäksi. 
Haureuden ja pettämisen lisäksi humaltuminen saa aikaan potkimista, 
lyömistä, puukottamista ja muita väkivaltaisia tekoja nuorten keskuudessa, 
perheissä, ystävien kesken, auto- ja muita onnettomuuksia, varkauksia, 



perheväkivaltaa, lasten heitteille jättöä ja niin edelleen. Huostaan otettujen 
lasten räjähdysmäisesti kasvanut määrä puhuu omaa karua kieltään. 

Uusimmat lääketieteelliset tutkimustulokset osoittavat, että ruudusta katseltu 
väkivalta aiheuttaa katsojassa samanlaisia asenne, ja käyttäytymismuutoksia 
väkivaltaisempaan suuntaan kuin todellisuudessa kohdattu väkivalta. Lasten 
ja nuorten lisääntyvällä häiriökäyttäytymisellä on siis suora yhteys kodeissa 
katseltuihin väkivaltaisiin filmeihin ja pelattuihin väkivaltaisiin 
tietokonepeleihin.

Tilanne maassamme on hälyttävä. Yksi osoitus tästä ovat esitykset saada 
vartijoita kouluihimme turvaamaan opettajien ja oppilaiden työrauhaa ja 
turvallisuutta.

Kun ihmiset opetetaan olemaan petollisia toisiaan kohtaan, seurauksena on 
epäluulo, mustasukkaisuus ja kyvyttömyys luottaa toiseen ihmiseen. 
Toistuvasti humaltuva nuori väistämättä alkoholisoituu jossain vaiheessa, jollei 
kierrettä saada poikki.

Herra Jeesus Kristus, armahda minua syntistä, puhdista minut ja anna 
minulle Pyhän Henkesi voima turvata sinuun joka päivä tunnustaen syntini ja 
hyläten ne.

Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin 
Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen 
anteeksiantonsa on runsas. 
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TEKSTI JESAJA 55:9
Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun 
tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne 
yläpuolella. 

Jos katsoo talvella yölliselle taivaalle Suomessa, saattaa kirkkaalla säällä 
erottaa linnunradan tähtisikermän sumeana vyönä. Tiedämme siihen 
kuuluvan valtavan määrän tähtiä, ja silti linnunratamme on vain pieni hitunen 
maailmankaikkeuden mittasuhteissa.

Mitä Luoja on ajatellut suunnitellessaan ihmisten asuinpaikan maapallon 
ympäristöön tällaiset ulottuvuudet ?
Tätä kaikkea tiedemiehet ovat koettaneet järjellään selittää jo sadat vuodet. 
Löydetäänkö silti koskaan vastausta kysymykseen miksi tämä kaikki on 
olemassa ?

Raamatussa Jumala antaa vastaukseksi oikeastaan oman nimensä, joka 
heprean kielestä käännettynä kuuluu Minä Olen. 
Siitä, että Minä Olen on , seuraa kaikki muukin. Kun hän sanoo sanan, tulee 
kaikki luoduksi.

”Alussa Minä Olen loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä....”
 Minä Olen loi autioon maahan elämän eri muodoissaan, viimeisimpien 
joukossa muun muassa kotikissan, ja aivan viimeksi ihmisen. Luomistyötään 
tarkastellessaan Jumala totesi:” se oli erittäin hyvää”*).

Katsopa kotikissaa. Se on ihastuttavan tietoinen siitä, että se on juuri kissa, ja 
nauttii siitä silmin nähden. Se ei yritäkään olla jotain muuta tai jotain 
enempää tai vähempää. 

Tuskin kissa miettii sitä miksi sen häntä liehuu lipputankona sen ollessa 
iloinen ja toiveikas. Niin vain on, ja se siitä. Kissa elää nauttien joka hetkestä 
pohtimatta turhia.

Oman osamme löytäessämme mekin tulemme onnelliseksi ja alamme 
ymmärtää että Minä Olen on rakkaus, joka huolehtii meistä ja meidän 
tarpeistamme. Se riittää.

*)1. Mooseksen kirja 1: 31 Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli 
hyvää. 
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TEKSTI APOSTOLIEN TEOT 16:9
Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja 
pyysi: "Tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä."
 

Näky piti paikkansa. Jumalan lähettien koukkaus Makedoniaan synnytti 
Jumalalle useita eläviä lapsia. 

Miten ihanaa Jumalan lähetille onkaan, kun hän näkee työn, jota varten 
hänet on pantu liikkeelle, tuottavan hedelmää !

Erillinen näky osoitti Paavalille ja hänen matkatovereilleen seuraavan fyysisen 
kohteen, Makedonian.

Jumala johdatti heidät uutta elämää kaipaavien luo. Nämä ottivat heille 
kerrotun iloisen uutisen syntisten Vapahtajasta, Jeesuksesta kiitollisina 
vastaan, sillä Jumala itse avasi heidän sydämensä.

Mekin, atomiajalla Herraa seuraavat, tarvitsemme elävää, Jumalalta tullutta 
näkyä, sillä vain sydänten tuntija Jeesus tietää, missä nyt on hänelle avoimia 
sydämiä.
Herra, osoita meille tie!

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan SANAN AIKA 2007 jaotusta



Saarna 17.2. 2007
 

TEKSTI LUUKAS 8:15
Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan 
kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa 

Lasta on joskus sanottu tyhjäksi tauluksi, johon aletaan kirjoittaa hänen 
elämänsä tarinaa.

Jos lapsi saa syntyä normaaliolosuhteissa, hänellä on huolehtiva äiti ja isä, 
jotka toivovat hänelle parasta mahdollista tulevaisuutta. 

Tätä kastettavan lapsen vanhemmat hänelle varmasti rukoilevat.

Ihmismieli on todella kuin pelto, jossa itävät helposti monenlaiset ajatusten ja 
asenteiden idut.

Minkä lapsena opit, sen vanhana taidat, on kokemuksesta syntynyt sanonta.
Siksi on tärkeää, että lapsen puolesta jatkuvasti rukoillaan, ja että häntä 
itseään opetetaan tuntemaan Jeesuksen elämäkertaa ja turvautumaan 
rukoillen Jeesukseen. Tärkeää on myös vanhempien omalla 
käyttäytymisellään antama esimerkki.

Perheen ihmissuhteissa päivittäin todeksi eletty anteeksi antaminen ja 
anteeksipyytäminen, sovinnon teko ja pyrkimys hyväksyä toisensa vajavaisina 
mutta rakkaina ihmisinä, ovat todeksi elettyä evankeliumia. Lapsi omaksuu 
sen seuratessaan kodin elämää.

Tavallinen elämä, jossa pyritään tavoittelemaan ja elämään todeksi kestäviä 
arvoja, muokkaavat lapsen mieltä hyväksi maaperäksi, jossa Jumalan sana 
kasvaa ja tuottaa aikanaan kestävästi satoa, jonka Jeesus kasvattaa. 

Mutta silloinkin, kun olosuhteet vaihtelevat, Jeesus on lähellä. Hän on 
olosuhteiden Herra.

Jeesus, anna meidän olla hyvän maaperän muokkaajia !

http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Luuk.+8:1&rnd=1171641896462
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TEKSTI LUUKAS 18:31-43

Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja sanoi heille: "Me 
menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat 
Ihmisen Pojasta kirjoittaneet.
32. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään ja 
hänen päälleen syljetään, 
33. ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän 
nousee kuolleista." 
34. Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi 
heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti.

Onko sinua joskus pilkattu? Onko sinua joskus häpäisty ? Onko 
päällesi joskus syljetty ? Onko joku läheisesi kokenut väkivaltaisen 
kuoleman ?

Sinulla on Jeesuksessa kohtalotoveri, joka ymmärtää sinua. 

Hän katsoo sinua lempeästi suoraan silmiin. Hänen katseessaan ei ole 
syytöstä, ei moitetta, ei ylenkatsetta. Onhan hänkin kokenut häväistyksen, 
pilkan, ja repivät ruoskaniskut selässään. Hän tietää täysin miltä sinusta 
tuntuu. 

Tuskallisten kokemustesi muistot heijastuvat ristiinnaulitun Jeesuksen 
kasvoilta. Sinun ahdistuksessasi hänelläkin on ahdistus. Sinun tuskasi on 
hänenkin tuskansa. 

Hänen viattomana saamansa haavat vuotavat sinulle ylimaallista lohdutusta. 
Niissä saat rauhan. Hänen haavansa parantavat haavasi, niin että voit nostaa 
lopulta katseesi tyynenä ylös.

Oletko joskus ahdistuneena pohtinut väärien tekojesi seurauksia itsellesi ja 
niille, joita ne koskettavat? 

Silloin sinulla on Jeesuksessa kohtalotoveri, joka ymmärtää sinua. Hän katsoo 
sinua rakastavasti suoraan silmiin, ja kutsuu sinua elämään.

Hän tuomittuna koki kadotuksen kauhun. Hänen päällään oli koko maailman 
syntivelka. Häntä ei kuitenkaan rangaistu omista rikkomuksistaan, vaan hän 
kärsi sijaiskärsijänä sinun puolestasi. 



Jeesuksen hartain toive on saada antaa sinulle sinun syntisi anteeksi.
Syntiesi rangaistus on jo kärsitty. Jos tahdot, saat ottaa tämän sanoman 
vastaan juuri nyt. Näin Jeesus kehottaa sinua tekemään. 

”Sillä Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, 
jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi 
iankaikkisen elämän. 

Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan 
pelastamaan sen”.

Johannes 3:16-17 
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TEKSTI PSALMI 31:4-5
Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä 
sinä olet minun Jumalani.
Sinä päästät minut verkosta, jonka viholliset ovat virittäneet eteeni. Sinä olet 
minun turvani!

Linnavuori oli muinaisessa Suomessa paikka, josta annettiin merkkitulen 
avulla muille linnoituksille varoitus vihollisen lähestymisestä.

Jumala voi olla sinulle ja minulle kuin linnoitus, jonka suojaan saa paeta 
toisten ihmisten ilkeyttä. 

Valitettavasti emme elä enkeleitten maassa, vaan paikassa, jossa usein 
hiljaisesti tai näkyvästi sorretaan toista ihmistä, tai kokonaista heimoa tai 
kansakuntaa.

Ikävimmältä tuntuu kun omat läheiset tai työtoverit tai ne, joiden muuten 
pitäisi olla samalla puolella, kääntyvät sinua tai minua vastaan.

Jumala voi kuitenkin johdattaa niin, että et jää verkkoon, jonka he ovat 
virittäneet sinua varten. Taivaallinen Isä suojaa niitä, jotka pakenevat hänen 
suojaansa. Hänellä on kaikki valta.

Saat nähdä, että vastustajasi joutuvat aikanaan peräytymään. Ole 
kärsivällinen. Älä itse kosta. 

Odota sen sijaan hiljaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen varassa. Hän johdattaa 
kaiken lopulta parhain päin.

Jeesus, auta minua jättämään asiani yksin sinun käsiisi !

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan SANAN AIKA 2007 jaotusta
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TEKSTI  1.KORINTTILAISKIRJE 13:4-5

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei 
kersku, ei pöyhkeile,ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei 
katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee 
totuuden voittaessa.

Erilaisista viihdetähdistä kohistaan mediassa, ja voittajalle suitsutetaan 
kunniaa. Itseään ruokkiva media elää symbioosissa viihdemaailman kanssa 
pyrkien luomaan tuoretta myytävää uutuuden nälkäiselle yleisölle. 

Miten olisi vaihteeksi kisa sellaisessa rakastamisessa, josta Paavali 
kirjeessään Korinttin seurakunnalle puhuu. 

Kilpailtaisiin epäitsekkyydessä, anteeksiantamisessa, lempeydessä, totuuden 
puolustamisessa, aidosti toista kunnioittavassa käytöksessä, 
vaatimattomuudessa. Iloittaisiin hyvän voittaessa.

Ensimmäinen median esittämä kysymys tällaisen aiheen suhteen taitaisi olla: 
onko se myyvä?

Viihteen tehtävä on viihdyttää, myydä ja tuottaa kahisevaa. 

Jumala taas asettaa meidät kasvamaan todellisten haasteitten keskelle. Se ei 
ole välttämättä viihdyttävää, vaan johtaa välillä kipeitten asioiden 
kohtaamisen omassa elämässä.Se kuitenkin auttaa ihmistä elämään ihmisiksi 
ihmisten keskellä, ja tuottaa hänelle pitkässä juoksussa tyydytystä ja raikasta 
iloa.

Viihde näyttää johtavan aina vain useammin täysin päinvastaiseen suuntaan, 
sikailuun ja lähimmäisten halventamiseen. 

 Viihde onkin suoraan sanottuna vain taloudellisen hyvinvoinnin loinen, jota 
ilman tultaisiin mainiosti toimeen. Historiassa on varoittavia esimerkkejä 
tämän elintasosairauden vaikutuksista:

Sinun sisaresi Sodoman synti oli julkea itsekkyys. Hän vietti tyttärineen 



yltäkylläistä ja huoletonta elämää, mutta kurjalle ja köyhälle hän ei avannut 
kättään.He kävivät yhä julkeammiksi ja ryhtyivät minua (Jumalaa) uhmaten 
yhä uusiin iljettävyyksiin, ja silloin minä pyyhkäisin heidät pois, kuten olet 
nähnyt.Hesekiel 16: 49

Kuin Sodoman väki he kerskuvat synneistään, mitään kaihtamatta. Voi heitä! 
Itselleen he pahaa tekevät.Jesaja 3:8,9

Moderni viihde ei ole viatonta, vaan siitä on tullut  tajuntateollisuutta, jonka 
sisällöllä pyritään vaikuttaman erityisesti lasten ja nuorten arvoihin 
kyseenalaisella tavalla.

Todellinen kulttuuri on eri asia.Sen anti rikastuttaa aidosti yhteiskuntaa ja sen 
yksilöitä.

Jeesus, auta minua käyttämään aikani rakentavammin !



Saarna 21.2. 2007 keskiviikko

TEKSTI MATTEUS 6:16-21
Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat 
muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidän paastoavan. 
Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet.Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja 
pese kasvosi.Silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on 
salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.

Haluatko tulla nähdyksi? Haluatko tulla kuulluksi? Haluatko tulla 
julkkikseksi?Yllättävän monella tuntuu olevan tämän kaltaisia haaveita, eikä 
ihme.Jotkut esille päässeet henkilöt vaikuttavat jopa tienaavan ihan mukavia 
summia. Sitä paitsi on muotia olla stara.

Paastoamallakin pääsee uutisiin, etenkin jos paasto saa nimen 
syömälakko.Tällaista tarkoitushakuista julkisuutta Jumala kuitenkin pitää 
vastenmielisenä, etenkin jos siihen liitetään muka hengellinen tarkoitusperä.

Niin kuin uskonnon ja politiikan yhdistäminen tuntuu vastenmieliseltä 
ajatukselta, niin myös Jumala-suhteen hyväksikäyttö omien tarkoitusperien 
saavuttamiseksi turmelee juuri tuota tärkeintä, läheistä ystävyyssuhdetta 
hyvän taivaallisen Isän kanssa.

Eihän meistäkään tunnu hyvältä huomata jonkun ystävänä pitämämme 
henkilön käyttävän ystävyyttämme keinona hankkia itselleen hyötyä.

Jumala kutsuu sinua ja minua kasvamaan pois Jumala-suhteemme 
välineellistämisestä ja ehdollistamisesta aitoon kahden persoonan 
kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. 

Jeesus, Jumalan Poika, riisu minut kunniankipeydestä ja pinnallisuudesta. 
Vapauta minut aitoon kohtaamiseen sinun Isäsi ja meidän Isämme kanssa. 

Vapauta minut usein huomaamattomasta tarpeesta käyttää lähimmäisiäni 
välineenä oman minäni ja itsetuntoni pönkittämiseen.

Anna minun vihdoin kohdata heidät, ja myös itseni ilman pinttynyttä tapaa 
selviytyä elämästä omin voimin ja ennakkoasentein.

Jeesus, anna minun elää !



Saarna 22.2. 2007
 

TEKSTI 1. KORINTTILAISKIRJE 13:7-8
Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.Rakkaus ei 
koskaan katoa.

Tosi rakkautta etsitään kiivaasti tänäkin päivänä eri puolilla maailmaa. 
Siitä lauletaan tänäkin päivänä tuhansia lauluja, joita sadat tuhannet miehet 
ja naiset kuuntelevat.

Mistä tosi rakkauden löytää ? Se on enemmän kuin tuhannen taalan kysymys.
Niin paljon nähdään rakkauden murenemista, särkymistä ja pirstoutumista, 
että on suoranainen ihme että joku jaksaa vielä uskoa tosi rakkauteen.

Meillä ihmisillä on kuitenkin voimakas tarve löytää elämäämme jokin tarkoitus 
ja pohja, jolta ponnistaa. Mikä olisi parempi tavoite tähän etsintään kuin 
löytää tosi rakkaus, joka täyttää sydämen syvän kaipauksen. 

Miksi sitten niin usein tuo kaunis haave jää toteutumatta, tai toteuduttuaan 
hajoaa saippuakuplan tavoin pienestä kosketuksesta? 

Voisiko olla niin että olemme silloin etsineet katoamatonta katoavaisen 
keskeltä. Tosi rakkaus, joka ei koskaan katoa, on Jumala itse. 

Inhimillinen rakkaus on tuon rakkauden heijastumaa, mutta samalla 
inhimillisenä epätäydellistä, usein kypsymätöntäkin, ja synti pistelee sitä niin 
kuin sääsket kesällä ihoa.

Kaiken kärsivää rakkautta on osoittanut vain Jumala itse uhraamalla oman 
Poikansa Jeesuksen syntiemme sovitukseksi. 

Luojan kiitos, meillä vajavaisilla ihmisillä on mahdollisuus päästä osalliseksi 
tästä rakkaudesta joka päivä, ja jakaa sitä tuossa kaikkein tärkeimmässä 
ihmissuhteessa yhä uudestaan.

Jaksatko uskoa, että jumalallinen anteeksiantava rakkaus ulottuu sinun ja 
rakkaasi elämään tänäkin päivänä täytenä ja kaikkivaltiaassa voimassaan?

Jeesus, auta, ettemme tänään katso omia mahdollisuuksiamme, vaan 
turvaudumme sinuun, jolle mikään ei ole mahdotonta !

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan SANAN AIKA 2007 jaotusta.
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