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Teksti Jesaja 61: 1
Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on 
lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan 
ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja 
kahlituille kahleitten kirpoamista. 

Jos olet köyhä, niin Jeesuksella on sinulle 
hyviä uutisia. 

Jos mielesi on murtunut, Jeesus tahtoo 
parantaa sinut. 

Jos olet vangittu, Jeesus odottaa, että saisi 
vapauttaa sinut. 

Jos olet kahleissa, Jeesus kirvoittaa ne pois, 
ja olet vapaa!

Jumala on voidellut Jeesuksen erikoislähettilääkseen. Pyhä Henki on  tämän tehnyt. 

Jeesuksella, Jumalan ainoalla Pojalla on myös valta toimittaa se mitä hän lupaa. 

Sinä saat vain ottaa vastaan, lopettaa omat ponnistelusi ja antaa Jeesuksen 
lahjoittaa sinulle sen mitä hän on luvannut.
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Teksti Jesaja 61:2-3
Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, 
antamaan Siionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan 
sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan.

Kerran koittaa hetki, jolloin taakat 
otetaan pois kärsivän harteilta.

Kerran saapuu aika jolloin suru vaihtuu ilon 
kyyneleiksi ja murhemielen sijaan annetaan 
ylistyksen henki. 

Tulee vielä päivä jolloin katumuksen tuhka 
pestään pois sovitusta kaipaavan hiuksista.
Sen sijaan rakennetaan juhla ja ylle 
annetaan juhlavaatteet.

Tämän kaiken saa aikaa vanhurskas ja 
armollinen Jumala, silloin kun aika on. 
Herraa ikävöivä, luota, odota. Aika saapuu 
jolloin kaikki luodaan uudeksi, ja jo nyt 

Jumala luo uutta sinun sydämessäsi, joka 
olet avannut sen Vapahtajan, Jeesuksen 
käydä sinne sisälle.

Jumalan lapsi, usko ja luota Jumalaan lapsen lailla, yksinkertaisesti ja lujasti. 
Luottamus häneen on lepoa hänen varassaan. Usko että kaikki hänen lupauksensa 
Raamatussa ovat tosia ja että ne on kirjoitettu sinne myös sinun elämässäsi todeksi 
elettäväksi.

Pyydä Isältä ihmeitä. Siitä hän pitää, että hän saa olla sinulle tosi Jumala, kaikkien 
hyvien lahjojen runsas antaja.

Jumalan lapsi, olet Karitsan verellä pesty, olet vapaa kääntymään Isäsi puoleen 
kaikissa asioissasi.
 
 Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2008 jaotusta 
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Teksti Apostolien teot 8: 36 -37
Hoviherra sanoi: "Tässä on vettä. Estääkö mikään kastamasta minua?" 
Filippos sanoi hänelle: "Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista."  
Hoviherra vastasi: "Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika."
 

Juuri näin tapahtuu yhä eri puolilla 
maailmaa. 

Pyhä Henki kirkastaa ihmiselle että Jeesus 
Kristus on Jumalan Poika, ja sitten tämä 
ihminen kastetaan osalliseksi pelastuksesta 
ja uudesta elämästä jonka Jeesus antaa.

Sinä, Jumalan lapsi et ole yksin, vaan sinulla 
on enenevä joukko veljiä ja sisaria 
Kristuksessa. Saat rukoilla että Pyhä Henki 
johdattaisi sinut heidän keskelleen ja että saisit iloita ja tulla ravituksi yhteydestä 
Jumalan lasten välillä.

Rukouksen aihe on myös se, että Jumala lähettäisi Henkensä lapsena kastettujen 
luo kirkastamaan heille, mitä he ovat saaneet siinä Jumalalta lahjaksi, niin että he 
heräisivät ymmärtämään pelastavan Jumala-suhteen olevan henkilökohtainen 
ystävyyssuhde Jeesuksen kanssa. 
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Teksti Jesaja 52: 7- 10
Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet! Hän ilmoittaa 
rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman, hän tuo pelastuksen sanoman ja 
sanoo Siionille: -- Sinun Jumalasi on nyt kuningas! 
Kuulkaa! Vartijat kohottavat riemuhuudon, ja kaikki yhtyvät iloon, sillä 
omin silmin he näkevät, kuinka Herra palaa Siioniin. - - -Herra on 
osoittanut pyhän käsivartensa voiman kaikkien kansojen silmien edessä,  
niin että maan kaikki ääret näkevät pelastuksen, jonka meidän 
Jumalamme on tuonut.

Jumalan Henki asuu ihmisessä, joka on 
lihaa ja verta ja elää maan leivästä ja 
lähteitten vedestä. 

Samoin Jumalan suunnitelmat ja aivoitukset 
toteutuvat ihmisten historiassa, jossa hiki 
virtaa ja pöly nousee maasta kenkien sitä 
tallatessa.

Herra on koko ihmisen Vapahtaja, ei vain 
sielun, vaan myös ruumiin ja hengen.

Siksi myös Jumalan välikappaleekseen valitsema kansa, jonka kautta Vapahtaja 
Jeesus Kristus syntyi luoksemme, saa kokea vapautuksen.

Se on juuri tapahtumassa silmiemme edessä, kun Raamatun profetiat Israelin 
kokoamiesta takaisin omaan maahansa ovat käymässä toteen. 

Kukaan ei voi estää sitä mitä Jumala on ilmoittanut tapahtuvaksi. Sen minkä 
Jumala lupaa, sen hän myös varmasti pitää, ja kaikki kansat maapallon eri puolilla 
näkevät sen. Myös Israel löytää ja on jo löytämässä uskon Jeesukseen.

Jumalan valmistama pelastus ulottuu maan ääriin saakka, ja kuka vain haluaa, 
pääsee siitä osalliseksi turvautumalla Vapahtajaan.



Saarna 20.1. 2008 su

Teksti Matteus 19: 27 -30
"Entä me?" kysyi silloin Pietari. "Me olemme luopuneet kaikesta ja 
seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme?"
Jeesus sanoi heille: "Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman 
syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka 
olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja 
hallita Israelin kahtatoista heimoa. 
Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään 
tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa 
satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. 
Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset 
ensimmäisiä.

Pietarin kysymys palkasta tuntuu ensin ainakin 
minusta kornilta. Eikö se riitä että pääsee 
taivaaseen? Vieläkö Jumalan pitäisi maksaa palkkaa 
lapselleen?

Jeesus ei kuitenkaan torju Pietarin kysymystä, vaan 
antaa, niin kuin aina, asiallisen vastauksen, ja se on 
hämmästyttävä. Kahdelletoista apostolille oli varattu 
extrapalkkio: valtaistuin kullekin ja valta hallita 
Israelin heimoja! Kalastajista kuninkaiksi! 

Jeesus laajentaa vastaustaan ja toteaa ettei Jumala 
jää todellakaan kenellekään Jeesuksen seuraajalle 
mitään velkaa. Jos joku täällä Jeesuksen nimen tähden luopuu jostain tärkeästä, hän saa 
tulevassa maailmassa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. 

Jumala siis palkitsee ruhtinaallisesti ne, jotka häntä seuraavat! 
Täällä palkkaa ei vielä kuitenkaan makseta. Täällä Kristuksen seuraajat eivät erotu välttämättä 
rikkaudellaan muista. Päin vastoin he saattavat olla monasti yhteiskunnallisesti vähänpätöisessä 
asemassa, jopa niin mitättömässä, että tuskin kukaan huomaa heidän olemassaoloaan, saati 
arvostaa heitä.

Mutta Jumala katsoo sydämeen ja sen asenteisiin. Köyhän lesken pannessa uhriarkkuun 
Jerusalemin temppelissä pari ropoa, Jeesus arvosti sen korkeimmaksi summaksi, sillä leski pani 
siihen kaiken mitä hänellä oli, koko elämisensä. Rikkaat antoivat vain liiastaan. 

Jumala katsoo sydämeen ja odottaa meiltä vain yhtä: uskollisuutta.

Jumala ruokki köyhän lesken, joka turvautui häneen sydämestään. Niin hän ruokkii meidätkin, kun 
jätämme elämämme Kristuksen varaan.
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Teksti Psalmi 13:6
Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi.     

Herra, minun elämäni suurin ilon aihe 
on sinun mittaamaton armosi. Se on joka 
aamu yhtä uusi kuin silloin, kun sain 
kohdata sen ensimmäisen kerran.

Herra, miten sinä jaksatkaan antaa lapsellesi 
anteeksi kaikki hänen virheensä ja syntinsä 
joka päivä soimaamatta ja syyttämättä, ja 
rohkaista ja vahvistaa minua uudessa 
elämässä.

Herra, sinun hyvyytesi on yhtä käsittämättömän suuri kuin sinä itse, joka olet 
taivaan ja maan Luoja ja Lunastaja. 

Joka aamu sinä luot kaiken uudeksi. Joka aamu sinä rohkaiset ja lohdutat lastasi, 
joka kipuilee oman riittämättömyytensä kanssa. Sinä sanot: ” Tässä, lapseni on 
lempeä tie jota kulkea. Käy sitä turvallisesti eteenpäin. ”

Toivoni uudistuu päivä päivältä, koska se on sinussa. Entinen jää taakse, ja uusi 
tulee sijaan. 
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Teksti Psalmi 18: 2-3
Minä rakastan sinua, Herra, sinä olet minun voimani. 
Sinä päästit minut turvaan, sinä olet vuorilinnani.

Herra, sinussa en ole voimaton. 
Sinun voimasi suojaa minua ja antaa 
minulle viisauden elämän kysymysten 
keskellä. 

Herra, sinä olet turvalinnoitukseni, 
jonne saan paeta vaaran uhatessa. Ei 
kukaan eikä mikään voi vahingoittaa 
minua, koska sinä puolustat minua 
uskollisesti. Sinun veresi suoja on 
aina ylläni.

Herra, sinä sodit puolestani pahaa 
vastaan, ja voitit sen. Saatanan valta on kukistettu. Sinä, Herra, hallitset kaikkea, 
ja minä saan olla suojaavan kätesi alla. Herra, sinulle yksin kuuluu kaikki ylistys ja 
kunnia iankaikkisesti!

Ei kukaan, joka sinuun turvaa, huku eikä joudu eksyksiin. Sinä tulit luoksemme, 
että hengessään köyhällä ja heikolla ihmislapsella olisi puolustaja elämän kovuuden 
keskellä. 

Sinun luoksesi, Herra Jeesus, saa tulla sellaisena kuin on, ja sinä otat meidät 
vastaan, armahdat yhä uudestaan, ja vahvistat horjuvat askeleemme armollasi, niin 
että ilo ja kiitollisuus valtaavat meidät. 

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2008 jaotusta
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Teksti Psalmi 18: 2-3
Tuonelan paulat kietoivat minut, näin edessäni kuoleman ansat.
Silloin minä huusin hädässäni Herraa, kutsuin avuksi Jumalaani. Ääneni  
kantautui hänen temppeliinsä, ja hän kuuli minun huutoni. 

Jos olet joutunut elämässäsi tiukoille, sellaiseen 
tilanteeseen, josta ei näytä olevan ulospääsyä, on vielä 
mahdollisuus kääntyä Raamatun Jumalan puoleen.

Ehkä elämäsi on nyt tasapainossa, mutta on hyvä painaa 
mieleen, mistä voi pyytää luottamuksella apua hädän 
päivänä.

Vaara voi tulla elämääsi yllättäen, sekunneissa. Saatat 
joutua fyysiseen tai henkiseen vaaraan, jossa apua tarvitaan 
nopeasti. 

Sinun kannattaa siksi harjoitella etukäteen lyhyt rukous, jonka voit huokaista hiljaa 
ääneen: ” Jeesus, auta minua. ” Oma kokemukseni on, että apu tulee häneltä siinä 
hetkessä.

Myös silloin kun on kysymys oikean tien löytämisestä elävän Jumalan luo, saat 
rukoilla turvallisesti tuon saman rukouksen. Jeesuksen Henki opastaa sinua taivaan 
tielle.

Elävää Jumalaa, Raamatun Jumalaa kannattaa rukoilla. Taivaassa kuullaan jokaista 
apua pyytävää Jeesuksen sovitustyön tähden, myös sinua ja minua.
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Muistakaa, että olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa. Herra,  
teidän Jumalanne, valitsi teidät maailman kaikkien kansojen joukosta 
omaksi kansakseen. 

Sinä Jeesuksen oma. Sinä kuulut Jumalan kansaan, samaan, 
josta Jumala on puhunut jo tuhansia vuosia sitten. Sinut on liittänyt 
siihen Hänen Poikansa Jeesus Kristus, joka sovitti syntisi 
kuollessaan puolestasi ristillä.

Jumalan kansa on saanut alkunsa lupauksesta ja armon valinnasta, 
ei etevämmyydestä tai osaamisesta. Aabraham on tämän kansan 
kantaisä, ja Jeesus syntyi tämän kansan keskelle. Jeesus liittää eri heimoista tulevat 
ihmiset itseensä, myös juutalaiset luodessaan heidän sydämensä uudeksi niin kuin 
hän on tehnyt sinunkin kohdallasi.

Herra kutsuu meitä seuraamaan itseään rukoillen johdatusta kuhunkin päivään.
Olemme valkeuden lapsia. Pimeys on jäänyt taakse, ja kirkkaus elämässämme 
lisääntyy päivä päivältä. 

Tämän saa aikaan meissä Jumala, jonka kutsu ja valinta perustuvat, ei ansioon, 
vaan pelkkään ansaitsemattomaan armoon. 

Siitä saat ammentaa Jumalan kirkkautta tähän päivään yllin kyllin. 

Kelpaahan tämä lahja sinulle?



Saarna 25.1. 2008 pe

Teksti 5. Mooseksen kirja 7:8
Herra rakasti teitä, ja pitääkseen esi-isillenne vannomansa valan hän vei  
teidät väkevällä kädellään pois Egyptistä, orjuuden maasta.

Et ole yksin, vaan sinua ympäröi 
suunnaton joukko Jumalan armahtamia 
ihmislapsia, joita hän rakastaa niin kuin 
hän rakastaa sinuakin. 

Olet osa Jumalan käsittämättömän 
ihmisrakkauden synnyttämää uutta 
ihmiskuntaa.

Hänen tahdostaan kaikki tapahtuu. 
Elämäsi ei ole sinun varassasi, vaan 
Jumalan, joka on uskollinen isille 
antamalleen lupaukselle. 

Olet osa tapahtumien virtaa, jossa 
vallitsevat armon, eivät 
oikeudenmukaisuuden lait.

Olet turvassa. Jumalan uskollisuus 
lupauksilleen kannattelee sinua, eivät 
omat ansiosi tai ponnistelusi ihmisenä. 

Pelastus ei ole sen vallassa, joka tahtoo, vaan Jumalan, joka on meille armollinen.
Siksi hän lähetti meille Poikansa Jeesuksen Kristuksen Vapahtajaksi.



Saarna 26.1. 2008 la

Teksti Filippiläiskirje 3: 8 -9
Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana 
pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen 
ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle.
 

Narnia- kirjojen kirjoittaja C.S. Lewis sai kerran kirjeen 
kristityltä ystävältään. Siinä tämä kertoi toteutumattomasta 
toiveestaan tulla tunnetuksi kirjailijaksi. Lewis lohdutti tätä 
sanoen että Jumala johtaa lastaan kohti sitä että inhimillinen asema menettää 
kokonaan merkityksensä. 

Parempi suostua siihen jo varhain, kuin että elämän lopussa joutuu käymään 
tämän luopumisen läpi suuressa tuskassa ponnistettuaan siihen saakka kaikki 
voimavaransa saadakseen arvostetun aseman kirjailijana.

Apostoli Paavali oli joutunut, tai saanut käydä läpi samaa luopumisen prosessia.
Entisessä elämässään hän oli ollut arvostettu nuori teologi, jota odotti oppineiden 
yhteisössä suuri tulevaisuus.

Nyt, kohdattuaan elävän Jeesuksen, hän saattoi sanoa: ” Olen heittänyt sen kaiken 
roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen.” Paavali oli luopunut entisestä 
asemastaan ja sen myötä ylpeydestään, joka oli innostanut häntä tavoittelemaan 
taivaspaikkaa osaamisella ja kelpo kansalaisen elämällä. 

Ylpeys saa meidät seuraamaan harhaa, jossa kuvittelemme etenemällä urallamme 
ihmismassojen kunnioitusta saavuttaen ja elämällä suht siivoa elämää siinä sivussa 
saavuttavamme taivaspaikankin.

Mutta silloin jäisimme oman itse sommittelemamme vanhurskauden varaan, ja se 
on Jumalalle kauhistus, sillä se sisältää aina valheen. Syntiemme peitteeksi 
olisimme silloin vain pystyttäneet hämäävaän näköiset kulissit.

Jumalaa ne eivät kuitenkaan petä. Hän näkee sen mitä sydämessä todella on.
Siksi nöyrtyminen Kristukselta uskon kautta saatavaan lahjavanhurskauteen on 
välttämätöntä, sillä vain se pelastaa meidät kuolemasta ja syntien rangaistuksesta. 

Rakas Jeesus, anna minulle nöyryyttä, ja varjele minut nöyristelystä. Aamen. 



Saarna 27.1. 2008 su
 

Teksti Psalmi 48: 11 - 15
Jumala, maan ääriin saakka kiiriköön sinun nimesi, kaikukoon 
ylistyksesi! Sinun kätesi on hyvyyttä täynnä.
Iloitkoon Siionin vuori, riemuitkoot Juudan kaupungit, sillä sinun 
tuomiosi ovat oikeat.
Lähtekää, kulkekaa Siionin ympäri, laskekaa sen tornit.
Katsokaa sen muureja, tutkikaa sen palatseja, niin että voitte kertoa 
tuleville polville:
Suuri on Jumala! Hän on Jumalamme ajasta aikaan. Hän johdattaa meitä 
ainiaan.

Onko sinulla kokemuksia Jumalan 
johdatuksesta? Sellaiset hetket ovat kuin 
kirkkaita valon välähdyksiä pimeydessä. Jumala 
kuuli ja vastasi rukouksiisi merkittävällä tavalla.

Näistä kokemuksista elämän matkan varrella voi, 
ja saa kertoa kasvavalle sukupolvelle. Ne ovat 
heille viestinä siitä että elämässä on rukouksia 
kuuleva Jumala, jonka varaan voi, ja kannattaa 
rakentaa oma elämänsä. 

Suurten vaikeuksien keskellä Herra tuli ja toimi 
niin, että sydämessäsi virisi kiitos ja ylistys. Tämän 
Jumalan nimi on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Hän on 
koko maailmankaikkeuden Luoja ja Lunastaja.
Hän auttaa sinua mielellään vastakin, eikä hän 
odota vastalahjaa. Hän on sinun Isäsi. 

Taivaan Isä on täynnä armoa ja laupeutta. Velkasi 
on maksettu, syntisi on sovitettu. Mikään luotu ei 
voi erottaa sinua hänen rakkaudestaan, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, hänen 
Pojassaan.

Rakas Jeesus, sinä olet minun hyvä Paimeneni, joka johdatat minua sinun teitäsi 
turvallisesti perille saakka. 



Saarna 28.1. 2008 ma

Teksti Psalmi 44:2
Jumala, me olemme omin korvin kuulleet, isämme ovat meille kertoneet,  
minkä teon sinä teit heidän päivinään, muinaisina aikoina.

Meillä on oikeus Jeesuksen pelastamina, Isän 
lapsiksi synnytettyinä oikeus vedota hänen 
armahtavaan rakkauteensa. Saamme pommittaa 
häntä pyynnöillämme ja muistuttaa häntä hänen 
lupauksestaan olla uskollinen lapsilleen ainiaan.

Joskus Isä ei kuitenkaan näytä vastaavan. Miksi? 
Syynä voi olla se, että Isän lapsi on joutunut 
hyökkäyksen kohteeksi uskonsa takia. Isä kyllä 
muistaa lapsensa, mutta on asioita jotka vain täytyy 
kestää. 

 Isä vahvistaa Jeesuksen nimen takia kärsivää 
lastaan, niin kuin hän vahvisti Jeesustakin hänen 
kulkiessaan maan päällä.

 On vain niin että maailma ei rakasta Jumalasta syntyneitä. Heistä säteilevä 
Kristuksen läsnäolo muistuttaa maailmaa synneistä, joista se ei tahdo tehdä 
parannusta.

Jeesus, anna minulle ymmärrystä käsittää se, milloin joudun kärsimään sinun 
tähtesi.

 Anna voimaa kestää sellainen kärsimys vastustajiani rakastaen.
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Teksti Psalmi 44:4
He eivät vallanneet maata omalla miekallaan, ei heidän oma voimansa 
vienyt heitä voittoon, vaan sinun oikea kätesi, sinun voimasi ja 
kirkkautesi, sillä sinä rakastit heitä.

Ottaisiko kunniasi päälle jos saisit tietää, että pääsit 
läpi autokoulun teoria- ja ajokokeesta pelkästä armosta, 
vain siksi että tutkinnon vastaanottaja halusi armahtaa 
sinua?

Arvelen, ettet sinä enkä minä pitäisi sellaisesta tavasta 
läpäistä tutkintoa. Haluaisimme saada hyväksynnän 
suorituksellemme osaamisemme perusteella.

Tämä ei ole kuitenkaan Jumalan tapa toimia. Hän auttaa 
meitä elämän eri asioissa vain siksi, että hän on mieltynyt lapsiinsa. Siksi että 
Jumala rakastaa meitä, hän auttaa häneen turvautuvaa.

Kuvitelma siitä, että sinä tai minä olisimme saaneet aikaan jotain Jumalan 
valtakunnassa omilla voimillamme, ei pidä paikkaansa. Olemme onnistuneet siksi, 
että Jumalan käsi ja ohjaus oli hankkeittemme yllä.

Siksi tärkeintä on päästä lähelle Isää, joka rakastaa, ja oppia tuntemaan hänen 
rakkauttaan ja suunnitelmiaan aina vain paremmin. Ne perustuvat aina armoon, 
eikä ansioon. Siksi ne ovat ihmeellisiä, täynnä elämää ja hyviä hedelmiä.

Kaiken saa aikaan Jumalan armo, joka vaikuttaa meissä häneen ja hänen 
Poikaansa Jeesukseen Kristukseen uskovissa.

Jeesus, opeta minut tuntemaan sinua ja sinun rakkauttasi yhä paremmin. Sinussa 
minä näen taivaallisen Isäsi kasvot. *)

*) Joh. 14:9
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Teksti: Hoosea 10:12
"Kylväkää oikeudenmukaisuutta, korjatkaa uskollisuutta! Raivatkaa 
itsellenne uudispelto!

Olisiko kotikaupunkisi parempi jos siellä 
kylvettäisiin oikeudenmukaisuutta? 
Saataisiinko satona uskollisuutta? 

Mitä hyötyä olisi uskollisuudesta? 

Vaikuttaisiko se kaikkien paikkakunnalla 
asuvien ja vaikuttavien ihmisten keskinäistä 
sitoutumista kantamaan pitkäjänteistä 
vastuuta toisistaan niin yksityis- kuin työ-ja 
yhteiskuntaelämässäkin?

Voimme tehdä valintoja hyvän ja pahan välillä, ja rukoilla Jumalalta paitsi sitä että 
näkisimme mikä on hyvä ja mikä paha, myös sitä että saisimme voimaa ja 
rohkeutta todella tehdä ja toteuttaa hyvät päätöksemme.

Omat voimamme ovat vähäiset, mutta Herra on luvannut antaa voimaa niille jotka 
seuraavat häntä.

Jeesus, voimani ja tukeni, suo että minunkin kotipaikkakunnallani minä ja muut 
olemme kylvämässä oikeudenmukaisuutta, niin että saamme sinulta satona 
uskollisuutta.

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2008 jaotusta



Saarna 31.1. 2008 to

Teksti Johannes 6:63
Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka 
olen teille puhunut, ovat henki ja elämä.

 

Sinä olet onnellinen, jos Jumalan Henki on 
tehnyt sinulle eläväksi sen, että Jeesus on Jumalan 
Poika. 

Tämän löydön tekemisessä ei ole apua mistään 
inhimillisestä viisaudesta, tiedosta tai osaamisesta. 
Pikku lapsikin voi päästä sisälle Pyhän Hengen 
todellisuuteen.

Henki yksin tekee eläväksi.

Tämä Jeesuksen lausuma totuus pane jokaisen 
ihmisen pienelle paikalle. Elävän Jumalan 
löytämisessä olemme avuttomampia kuin 
vastasyntynyt lapsi. Se sentään osaa itkeä ja 
pyytää ravintoa ja imeä sitä äitinsä rinnoista.

Meillä ei sen sijaan ole mitään millä tarttua 
Jumalaan, ellei hän ilmoita itseään meille ensin. 
Siksi on suunnattoman tärkeää vastata Jumalan 
kutsuun, kun joku kokee sen elämässään.

Kutsu on Jumalan antama tilaisuus oppia tuntemaan hänet Pyhän Hengen 
valaistessa sinulle Jeesuksen sanojen merkityksen Raamatussa.

Jeesuksen sanoissa meillä on henki ja elämä. Ne osoittavat meille että Jeesus itse 
on tie Jumalan luo. 

Pyhä Henki, Jeesuksen Henki, kirkasta meille Kristus ja taivaallinen Isä. 
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