
Saarna 16.6. 2007 lauantai
Teksti Luukkaan evankeliumi 16:25
Mutta Abraham sanoi: 'Muista, poikani, että sinä 
sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän 
saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat 
kärsiä tuskaa. 

Onko todella niin että on elämää kuoleman 
jälkeen, ja niin että siellä osat vaihtuvat? Se joka 
ei täällä ole ollut halukas armahtamaan kurjaa ja 
köyhää saa kärsiä siellä tuskaa?
Miten voi olla niin? Enhän tiennyt mitään ikuisuuden ja tuomion olemassaolosta? En 
voinut tietää mikä on oikein! Minähän vain keräsin itselleni omaisuutta niin kuin 
muutkin tekevät. En ole muita huonompi. 
Tosin joskus käytin vilppiä, kun vastaan tuli kerrassa houkutteleva tilaisuus, ja 
joskus ostin halvalla, kun toinen oli niin typerä ettei ymmärtänyt myymänsä tavaran 
todellista arvoa. Sehän on monesti kaupankäynnin perusta, ihmisten 
tietämättömyyden ja hyväuskoisuuden hyödyntäminen.
Minkä minä sille voin että jotkut syntyvät tyhmempinä ja taitamattomampina kuin 
minä? Olen vain hyödyntänyt osaamistani ja edullisia suhdanteita. En kai ole tehnyt 
siinä mitään väärää?
Mitä, voitko sinä Herra olla todella noin tyly? Sinä siis kysyt minulta sitä mitä jätin 
eläessäni tekemättä; en käynyt kasomassa vankeja, en ruokkinut nälkäistä, en 
vaatettanut alastonta.... enhän ehtinyt sellaista joutavaa bisneksiltäni ....
... olihan noita haisevia köyhiä kotikujallanikin reisaksi asti... mitä siitä olisi tullut jos 
olisin alkanut pohtia heidän kohtaloaan.. hermot olisivat menneet ja aika.... miten 
bisneksien olisi käynyt... minä....



Saarna 18.6. 2007
Teksti Psalmi 18:20
Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen.

Kesällä saatat joutua tilanteeseen, että 
marjametsässä huomaat eksyneesi, etkä löydä suuntaa 
lähtöpisteeseen.
Silloin voit rukoilla: Herra, näytä minulle tie kotiin!
Työpaikkaa etsiessäsi saatat joutua tilanteeseen, 
ettei yhtään koulutustasi vastaavaa paikkaa ole 
avoinna. 
Silloin voit rukoilla: Herra, tarvitsen työtä ja toimeentuloa. Avaa minulle tie sopivaan 
työpaikkaan.
Opiskelupaikkaa hakiessasi saatat joutua tilanteeseen, ettet pääse haluamaasi 
tai mihinkään muuhunkaan opiskelupaikkaan. 
Silloin voit rukoilla: Herra, osoita minulle tie eteenpäin, niin että saan ammatin ja 
töitä.
Aviopuolisoa etsiessäsi saatat joutua tilanteeseen, että et löydä sitä oikeaa.
Silloin saat rukoilla: Herra, johdata minulle sopiva puoliso.
Elämän tarkoitusta pohtiessasi saatat joutua tilanteeseen, ettet löydä 
tarkoitusta etkä paikkaasi elämässä.
Silloin saat rukoilla: Herra, osoita minulle elämän ja oman elämäni tarkoitus. Osoita 
minulle miksi olen olemassa.
Iankaikkisuuden olemassa oloa miettiessäsi saatat joutua tilanteeseen, ettet 
löydä tyydyttävää vastausta. 
Silloin saat rukoilla: Herra, onko olemassa elämää kuoleman jälkeen, ja missä minä 
silloin olen ja missä minulle rakkaat ihmiset silloin ovat.
Jumalan olemassa oloa pohtiessasi saatat joutua tilanteeseen, jossa saat yhden 
vastauksen sieltä, toisen täältä. 
Silloin saat rukoilla: Herra, osoita minulle oletko sinä todella olemassa ja osoita 
minulle tie luoksesi. Aamen

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta 



Saarna 19.6. 2007
Teksti Psalmi 18: 28-29
Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas.
Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon.

Helpon elämän epäriiminen ralli:
Kuka tuolla tulee helmat heiluen ja niska kenossa keikkuen? Eikö 
se ole Henttusen Heila, joka valittiin eilen missiksi ja on saanut tv-
sopimuksen ja kiertää ympäri maan itseään mainostamassa?
Kuka se on joka tuolta veneellään ajelee aaltoja pärskytellen ja 
pakokaasuja pöllytellen? Eikö se on Urmasen Armas uudella 
pikaveneellään joka maksoi sata tuhatta?
Kuka se tuolta kurvailee upo uudella amerikanraudallaan 
kromilistoja välkytellen ja rättikattoa aukoen ja sulkien? No sehän 
Touhusen Tarmo jolla on tämän kujan hienoin menopeli.
Kenen hieno rotukoira tuolla tepsuttaa emäntänsä kanssa karvat 
heiluen ja kuono törössä tokottaen? No sehän on Arvosen Auvon ja 
Mimun uusi perheenjäsen, jolla on siniveristen sukupupuu suoraan 
Pritanniasta.
Ei kun antaa mennä vaan kun menetyttää ja maineessa on mieli itseään paistatuttaa!
Rahalla saa ja autolla pääsee, ja niin kaikki tietävät että näin meillä menestytään ja 
auvossa autereillaan. Ei olla ryysyrannasta eikä retuperältä kotoisin, vaan 
rahavaarasta ja setelisuomesta! 
Valua on ja ilua kun on rahan kilua. Puuttuisko meiltä onnen päästä mittään ? No ei 
sitten mittään muuta kuin lisää osakkeita ja osinkoja, noita välttämättömiä onnen 
onkaleita ja ihmisarvon konkaleita.
Sit kun joskus kuollaan niin hautakivikin kullasta vuollaan! Hei! Hei! Hei! 
Mutta entäpä jos Jumala rallaajat pyssäyttää ja uuteen suuntaan menemään 
mätkähyttää?
Olisiko silloin tullut pelastetuksi ylpeiden kepeistä harhoista ja katoavista onnen 
kuvajaisten tarhoista Jumalan sytytettyä Henkensä valon sydämen tyhjien huoneiden 
pimeyteen?



Saarna 20.6. 2007
Teksti Hoosea 11:1-2
Kun Israel oli nuori, minä rakastin sitä, Egyptistä minä kutsuin poikani. 
Sitten Israel kuuli muita kutsuja ja kääntyi pois. Se uhrasi baaleille, poltti uhreja 
kivipatsaille.

Jotkut koirarodut saattavat karata riistan 
perässä ja olla tietymättömissä päiväkausia. Joskus 
niitä pitää lähteä etsimään pitkin metsäautoteitä.
Riistavainun saatuaan sellaisen rodun edustaja 
karkaa kohta uudestaan viettinsä vetämänä.
Ihmistä on paha mennä vertaamaan koiraan, mutta 
jotain samankaltaista oli Israelin kansan 
käyttäytymisessä Jumalaansa kohtaan.
Yhä uudelleen se oli valmis karkaamaan synnin viettelemänä omille uskottomille 
teilleen. Emme ole Israelia parempia, emme suinkaan. Synti vie meidätkin niin 
helposti ties mihin.
Mikä meidän on, kun taivaan Isän rakastavasta huolenpidosta huolimatta on niin 
suloista silloin tällöin loukata häntä olan takaa? Epäjumalan palvelus loukkaa Isää 
sydänjuuria myöten.
Se on samaa kun jos me sanoisimme aina silloin tällöin inhimilliselle isällemme ettei 
hän kelpaa isäksemme ja haistattaisimme hänellä pitkät aina kun huvittaa, ja 
kuitenkin mieluusti nauttisimme hänen työnsä antimia kotiruuasta ja asumisesta 
lähtien. 
Jos lapsesi käyttäytyisi noin hävyttömästi, mitä tekisit? Rakastava ja rajat asettava 
kasvatus ohjaa ihmislasta vanhempien kunnioittamiseen.
Synti asuu meissä kuitenkin sitkeästi, ja vain Jeesus voi ratkaisevasti auttaa meitä.
Kun jätämme elämämme hänen käsiinsä ja saamme syntyä uudesti ylhäältä, 
saamme syntimme anteeksi, ja synnin pitelemätön ote hellittää. 
Huomaamme vieläkin joka päivä puutteellisuutemme, mutta kuitenkin meissä on 
herännyt aito pakottamaton halu kysellä ja noudattaa Isän tahtoa. 
Jeesus varjelee meitä tiellään. Olemme palaneet pysyvästi Isän luo.
Jeesus, kiitos että sovitit ristillä syntini ja kiitos että olet vetänyt armossasi minut 
kestävällä tavalla sinun laumaasi, sinun Isäsi ja minun Isäni luokse. Aamen. 



Saarna 21.6. 2007
Teksti Hoosea 11:7
Kansani horjuu kahtaalle: minuun päin ja minusta pois. Se huutaa avuksi Korkeinta 
mutta ei saa apua. 

Ajattelepa jos sinulla olisi ystävä, joka 
vakuuttaisi sinulle ystävyyttään joka toinen päivä, 
ja joka toinen päivä osoittaisi sinulle mieltään ja 
puhuisi sinusta pahaa muille.
Voisitko luottaa tällaiseen ystävään ja haluaisitko 
auttaa häntä kun hän sitä sinulta pyytää?
Pitäisikö Jumalan auttaa ihmistä tai kansaa, joka 
suhtautuu häneen epäluotettavan ystävän 
tavoin? 
Entä armo? Me ihmisethän olemme heikkoja ja vajavaisia. Eikö Jumalan tule aina 
armahtaa meitä heikkoja?
Ei Jumala ole todellakaan tyhmä tai sokea tai kuuro. Hänellä on tunteet niin kuin 
meilläkin. Loukkaukset sattuvat häneen, ja hän kyllä tietää milloin hämäämme ja 
haistattelemme.
Ja miksi me suhtautuisimme välinpitämättömästi ja vähättelevästi kaikkein 
suurimpaan auktoriteettiin, hyvään Luojaan ja taivaalliseen Isään, kun 
ymmärrämme että ihmissuhteiden hoitaminenkin on luottamus- ja 
arvostuskysymys?
Yli kaiken Jumala odottaa meiltä oikeutta, laupeutta ja uskollisuutta. Matt. 23: 23. 
Uskollisuutta osoitamme Jumalaa kohtaan siinä että otamme hänen Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen henkilökohtaisesti vastaan, aidosti ja 
totisesti. Silloin otamme vastaan itse Kristuksen, ja hänen Pyhä Henkensä tulee 
meihin asumaan ja ohjaa meitä rauhan tielle.
Jeesus, anna minulle todellista sinun pyhyytesi tuntoa. Aamen.



Saarna 22.6. 2007 Juhannusaatto
 
Teksti Luukkan evankeliumi 14:23-24
'Mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi.
Ja siitä voitte olla varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun 
pitopöytääni!'"

Ajattelepa jos sinä valmistaisit 50- vuotiskutsut läheisille ystävillesi ja 
sukulaisillesi, ja lähettäisit heille kutsut hyvissä ajoin ja he ilmoittaisivat tulevansa 
juhliisi.
Kun sitten 50- vuotisjuhlapäiväsi koittaisi, ja kotisi olisi vaivaa ja rahaa säästämättä 
saatettu juhlakuntoon tarjoilua unohtamatta, alkaisi puhelin soida. 
Yksi ystävistäsi iloittaisi ettei hän voikaan tulla, koska hän osti juuri kesämökin ja 
lähtee sitä katsomaan. Toinen ystäväsi soittaisi ja kertoisi ostaneensa juuri uuden 
vesiskooterin ja on lähdössä sitä kokeilemaan. Niinpä hän ei voisi tullakaan juhliisi. 
Kolmas ilmoittaisi että hän on juuri lähdössä 
ulkomaan matkalle,   ja ettei voi siksi tulla.
Mitähän ajatuksia moiset perumiset sinussa 
herättäisivät?
Jumalassa ne herättävät halun jättää 
tuollaiset kiittämättömät kutsuvieraat 
kokonaan osattomaksi juhlasta.
Meidät kaikki on kutsuttu suureen juhlaan, 
joka tullaan pitämään taivaan valtakunnassa. 
Herra, suo ettei kukaan halveksi tai väheksy 
sinun meille kaikille esittämääsi kutsua tulla mukaan suureen juhlaasi Taivaan 
Valtakunnassa. Jeesus, kirkasta meille kutsusi arvo!



Saarna 23.6. 2007 Juhannuspäivä
 
Teksti Jesaja 40:1-8
Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne.
Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt, että 
sen syyllisyys on sovitettu, sillä kaksin verroin on Herran käsi sitä kurittanut kaikista 
sen synneistä.
Ääni huutaa: -- Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie 
meidän Jumalallemme! 
Täyttykööt notkot, alentukoot huiput, mäet madaltukoot, vuorten louhikot 
tasoittukoot!
Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat sen 
nähdä. Näin on Herra puhunut.

Olet varmaan seurannut uutisia enemmän 
ja vähemmän tarkkaavaisesti. Niin olen 
minäkin tehnyt. Ei kulu viikkoakaan tai 
kuukauttakaan, kun Israel taas mainitaan 
uutisotsikoissa .
Jostain merkillisestä syystä tuo pieni, entisen 
Uudenmaan läänin kokoinen maa ylittää 
uutiskynnyksen aina uudestaan. 
Inhimillisesti tarkasteltuna siihen on selityksensä, mutta suurin syy ovat Jumalan 
suunnitelmat, jotka etenevät päivä päivältä.
Vuosituhansien ajan Jumalan omaisuuskansa eli hajotettuna eri puolille maailmaa 
syntiensä tähden. Juutalaiset ovat saaneet totisesti kärsiä, enemmän kuin mikään 
muu kansa maan päällä uppiniskaisuutensa takia.5.Moos.4:23-31*). 
Kuritus ei ole kuitenkaan tehnyt tyhjäksi Jumalan rakkautta Aabrahamin jälkeläisiä 
kohtaan. 
Jeesus Kristus, Vapahtajamme, syntyi juutalaiseen kotiin, ja on inhimilisen 
olemuksensa puolesta  kuningas Daavidin jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa. 
Matt. 1:1-17. Vapahtajamme on siis juutalainen.
Jumala on luvannut kääntää Israelin kohtalon aikojen lopulla, ja ohjata kansansa 
sydämet kääntymään Jeshuan, Messiaan puoleen, jonka me tunnemme nimellä 
Jeesus Kristus, Vapahtaja.
Israelin vaiheet on tarkoitettu kaikille kansoille kehotukseksi ja opetukseksi kääntyä 
elävän Jumalan puoleen ja löytää syntien sovitus Jeesuksen sovintoveressä. Juuri 
siksi Israel valittiin, että Jumalan nimi tulisi tunnetuksi kaikille kansoille. 
Tässä on meille kyllin syytä olla kiitollisia juutalaisille, joiden kautta pääsy 
taivaaseen on tehty samalla tavalla mahdolliseksi jokaiselle ihmiselle kaikkina 
aikoina. 
Jeesus, opeta minua näkemään Israel niin kuin sinä sen näet. Aamen. 
 
*)"Kun teille sitten on syntynyt lapsia ja lastenlapsia ja olette jo kotiutuneet maahanne, katsokaa, 
ettette syyllisty minkäänlaisen jumalankuvan valmistamiseen. Jos teette jumalankuvia, rikotte 



Herraa, Jumalaanne, vastaan ja herätätte hänen vihansa. 
Taivas ja maa ovat todistajinani, kun nyt sanon, että siinä tapauksessa te pian häviätte maastanne, 
jota nyt olette menossa ottamaan haltuunne Jordanin tuolta puolen. Te ette saa elää siellä kauan, 
vaan teidät perii tuho. 
 Herra hajottaa teidät toisten kansojen sekaan, ja teitä jää vain pieni joukko niiden kansojen 
keskuuteen, joiden luo Herra teidät ajaa. 
Siellä te joudutte palvelemaan jumalia, jotka ovat ihmiskätten työtä, puuta ja kiveä, jotka eivät 
maista eivätkä haista, eivät näe eivätkä kuule. 
"Muiden kansojen seassa te sitten etsitte Herraa, Jumalaanne, ja myös löydätte hänet, kun vain 
käännytte hänen puoleensa vilpittömästi ja koko sydämestänne. 
Kun kaikki nämä onnettomuudet kohtaavat teitä, te lopulta hädässänne palaatte Herran, Jumalanne, 
luo ja tottelette häntä.
Herra, teidän Jumalanne, on laupias Jumala. Hän ei hylkää teitä eikä anna teidän tuhoutua. Hän ei 
unohda valalla vahvistamaansa lupausta, jonka hän antoi esi-isillenne.



Saarna 24.6. 2007
 
Teksti Luukkaan evankeliumi 15:1-10
"Jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai 
hän jättää ne yhdeksänkymmentäyhdeksän, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, 
kunnes löytää sen.
Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen, 
ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa 
kanssani! Minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa.' 
Minä sanon teille: näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan 
siellä enemmän kuin yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä hurskaasta, jotka eivät ole 
parannuksen tarpeessa.”

Herra, olenko sinulle todella niin arvokas, että olet valmis jättämään kaikki muut ja 
etsimään minua kunnes löydät minut? Miten se voi olla 
mahdollista? Olenhan tottunut ajattelemaan etten 
merkitse mitään erikoista juuri kenellekään. 
Sisimmässäni koen itseni lähes arvottomaksi, vaikka 
näyttelen ulospäin jotain muuta. Sen teen saadakseni 
olla rauhassa tungettelijoilta ja pilkkaajilta, jokta ovat 
valmiita kuppaamaan toisesta haluamansa ja sitten 
töykeästi hylkäämään hänet.
Sellaiseen olen tottunut tässä maailmassa. Täällä on 
usein kylmä ja ihmiset ovat vieraita toisilleen. Olen 
väsynyt jatkuvaan näyttelemiseen ja kyynärpäätaktiikalla 
selviytymiseen.
Olisin onnellinen, jos ottaisit Herra kantaaksesi minut ja taakkani ja veisit minut 
kotiisi, jossa on lämmintä, turvallista, ja todellisia ystäviä. Haluan pois 
teeskentelijöiden keskeltä ja lopettaa oman teeskentelyni.
Herra, haluan kuulua joukkoosi, jossa laupeus, uskollisuus ja totuudellisuus 
vallitsevat. Vie minut sinne. Aamen.



Saarna 25.6. 2007
TEKSTI PSALMI 32:7
Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni, kun sinä autat ja pelastat. Raamattu 1992
Sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla. Raamattu 1938

 
Kesä on huvipuistojen kulta-aikaa. Lukemattomat lapset ja aikuiset istahtavat 
erilaisiin kieputtimiin ja saavat kokea 
vauhdin ja jännityksen hurmaa. Laiteet 
vinkuvat, ulisevat ja kolisevat ja meteli 
leviää puiston käytäville saakka.
Riemuhuudot kajahtavat ilmoille monista 
suista harmittoman kesähurman 
innoittamana.
Koulujen alettua puistot alkavat tyhjetä 
kävijöistä ja syyskuun viileydessä laitteita 
huolletaan ja paketoidaan säilymään 
talven ankarien tuiskujen yli uuteen 
kesään.
Jeesuksen antama riemu kestää huvipuiston iloisessa huminassa, ja se kestää 
myös lokakuun loskassa ja talven tuiskuissa. Se kestää koska sen lähde on tämän 
ajan ulkopuolella, taivaassa. 
Jeesuksen rakkaus tulee todelliseksi joka päivä siellä missä sydän on avoin hänen 
suuntaansa ja nöyrtyy ottamaan vastaan taivaan ilmaisen lahjan, avun ja 
pelastuksen. Halleluja!



Saarna 26.6. 2007
TEKSTI PSALMI 32:8
"Minä opetan sinua", sanoo Herra, "minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon 
sinua, katseeni seuraa askeleitasi." 

On yleisesti tiedossa, että yleinen oppivelvollisuus ja koululaitos ovat avanneet 
suomalaisille tien sivistyskansojen joukkoon. 
Uusien asioiden oppimisen merkitys on viime vuosina vain korostunut. 
Jumala on myös halukas opettamaan meitä. Hän myös lupaa neuvoa meille oikean 
tien. Hän lupaa jopa olla mukana käytännön harjoituksissa opastamassa 
turvallisesti eteenpäin.
Se, mitä Jumala opettaa siitä kiinnostuneille, on 
viisautta joka ylittää tietämisen rajat. 
Jumalan viisaus ohjaa meidät tiedon lähteille, 
Jeesuksen ja hänen sanansa Raamatun ääreen.
Jumalan viisaus ohjaa meidät rauhaan ja lepoon 
itsemme kanssa ja toistemme kanssa. Se ohjaa meidät 
löytämään elävän yhteyden Isämme, Jumalan kanssa.
Jeesuksen sovintoveri rauhoittaa omantuntomme 
pestessään meidät puhtaaksi synnistä. Omantunnon 
huono olo väistyy ja tilalle tulee rauha.
Jumala ohjaa meitä myös sopusointuun luomakunnan 
kanssa, ja avaa mielemme tajuamaan Jumalan 
luomistyötä luonnossa ja ihmisissä uudella tavalla.
Jeesus, opeta minua! Tahdon oppia!



Saarna 27.6. 2007
 

Teksti Jesaja 57:15
Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien 
luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. 
 
Herra, sinä tulit! Sinä kuulit valitukseni ja 
huokaukseni. Luulin jo, että on turhaa 
huutaa Jumalaa avukseen. Luulin ettet sinä 
välitä niin vähäpätöisestä ihmisestä kuin 
minä, tai että et olekaan olemassa.
Mutta sinä tulit, Herra, minun luokseni kun 
huusin puoleesi! Sydämeni on täynnä 
murhetta, jota muut eivät näe. Minun täytyy 
vain näytellä vahvaa työntekijää, vahvaa 
vanhempaa, vahvaa puolisoa, vahvaa 
lähimmäistä.
Niin moni ihminen tukeutuu minuun! En tahdo millään enää jaksaa! Kaipaan lepoa!
Kaipaan itse lohdutusta! Herra, sinä tulit, ja minä aavistan jo nyt, että sinä virvoitat 
minun sisimpäni ja koko olemukseni! 
Kiitos, Herra, että kuulit minun hiljaisen valitukseni! Ilman sinua olisin täysin yksin 
taakkoineni, joita en voi kenenkään kanssa jakaa. 
Mutta sinä olet minun auttajani, sinä pyhä ja vanhurskas Jumala, joka asut 
korkeudessa ja pyhyydessä, mutta muistat kaikkia heitä, jotka ovat murtumassa 
elämän kuormien alla.
Halleluja!



Saarna 28.6. 2007
 

Teksti Jesaja 57:20-21
Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri. Ei se 
tyynny, vaan kuohuttaa esiin mutaa ja liejua. 

Sotia on käyty lähes ihmiskunnan alusta asti. Sen 
jälkeen kun Kain tappoi veljensä Aabelin, on 
vuodatettu paljon viatonta verta, eikä loppua näytä 
tulevan.
On valitettavaa, että maailma on pahan vallassa. Se 
on synnin valtaa, se on saatanan valtaa 
ihmissydämissä.
Jumala lähetti meille taivaasta Poikansa Jeesuksen, että me uskomalla häneen 
saisimme syntimme anteeksi ja niin pääsisimme vapaaksi saatanan vallasta.
Siksi tehdään lähetystyötä. Siksi pidetään joka sunnuntai jumalanpalveluksia. Siksi 
nuorille pidetään rippikouluja.
Mutta missä on elävä kristitty maailma? On vain kymmeniä vuosia siitä kun 
keskeltä kristittyä Eurooppaa syttyi maailmanpalo, ja siitä taakse päin ei ole ollut 
paljoa paremmin.
Ainut mahdollisuus pelastua tästä hullunmyllystä, jota maailmaksi kutsutaan, on 
paeta Isän Jumalan laupeuden turviin, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, ja hänen 
sovintoveressään.
Jeesus on se hyvä lammasten Paimen, ja hänen laumaansa päästyämme olemme 
turvassa. Kuulumme hänelle. Hän varjelee meidät ominaan ja hän vie meidät 
uskollisesti perille taivaan kotiin.
 Siellä maailman myrskyt ovat ikuisesti taakse jääneitä.
Jeesus, auta minua ymmärtämään ristinkuolemasi ja ylösnousemuksesi merkitys 
entistä syvemmin. Ota minut vastaan, ja anna minun kokea läsnäolosi. Aamen.



Saarna 29.6. 2007
  

TEKSTI 1. Pietarinkirje 5 : 6-7
Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. 
Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen.

Joku saattaa joskus ajatella:
”Mitä mieltä on nöyrtyä Jumalan edessä? Kaikkihan kerran kuolevat ja muuttuvat 
mullaksi; eikös raamatussakin sanota niin? On ihan sama mitä teen, sama kohtalo 
kaikilla!”
Jos mullaksi muuttumisen kohtalo todella kohtaisi jokaista elämän lopullisena the 
endinä, ei olisi niin väliä miten täällä elämme, 
miten kohtelemme toisiamme ja millaisen 
arvon annamme Jumalalle.
Raamatussa kuitenkin kerrotaan, että jokainen 
sielu joutuu kuolemansa jälkeen Jumalan 
valtaistuimen eteen ja hänen elämänsä 
arvioidaan. 
Se joka on eläessään tietoisesti torjunut 
Jumalan lähestymisen, eikä ole halunnut 
nöyrtyä ottamaan vastaan syntien anteeksisaamisen lahjaa Jeesuksen 
sovintoveressä, joutuu syntiensä tähden ikuisesti eroon Jumalasta ja hänen 
valtakunnastaan. 
Hän joutuu kadotukseen, ja omasta syystään, kun hän on halunnut uhmata tai 
vähätellen torjua armahtajansa. Kolmiyhteinen Jumala on hyvä. Miksi olla kapinassa 
häntä vastaan?
Kannattaa myös pysähtyä ajattelemaan sitä, ettei hän ole meistä irrallinen 
mielikuvituksen tuote, vaan että hän todellakin on luonut minut ja sinut ja kaiken 
minkä näemme ympärillämme. 
Ilman kolmiyhteistä Jumalaa ei olisi olemassa mitään, ei maata, ei taivasta, ei edes 
ilmaa jota hengitämme.
 
Jeesus, anna minulle armo nöyrtyä sinun ja Isäsi edessä, ottamaan vastaan kaikki 
lahjasi, joista pelastus on suurin. Anna minulle myös kärsivällisyyttä odottaa apuasi 
murheitten ja kärsimysten alla. Aamen.



Saarna 30.6. 2007

Teksti 1. Pietarinkirje 5:8-9
Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. 
Teidän vastustajanne Saatana kulkee 
ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet 
voisi niellä.
Vastustakaa häntä, uskossa lujina! 

Hukkuvaa pelastettaessa tulee varoa 
ettei tämä tarraa pelastajaansa ja vedä 
häntäkin mukaansa veden alle. Siksi 
paniikkiin joutuneen hukkuvan tulee antaa 
rimpuilla rimpuilemisensa ja vasta sitten 
ottaa hänestä kiinni ja pelastaa hänet.
 
Ihan oikeasti jokainen meistä on elämän keskellä kuin hukkuva, täysin avuton ja 
kyvytön auttamaan itseään. Saatana on se joka koettaa hukuttaa jokaisen ihmisen 
tavalla tai toisella kanssaan kadotukseen.
Se on meitä ovelampi ja voimakkaampi. Oma rimpuilu ja uimaliikkeetkään eivät 
pelasta meitä sen juonilta. On vain yksi mahdollisuus: huutaa Jeesusta avuksi ja 
antaa yksin hänen pelastaa meidät saatanan vallasta ja sen juonista. Oma 
yrittämisemme saa meidät vain hätääntymään ja syyttämään toisia ihmisiä 
ongelmistamme. 
Jeesus sen sijaan osoittaa meille että vihollinen, hukuttaja on muualla. Se on 
pahuuden henkiolento taivaan avaruuksissa, jonka vallan Jeesus jo murskasi ristillä. 
Jeesus pelastaa kun turvaamme häneen. 
Niin me vastustamme saatanaa, luottamalla Jeesukseen, hätääntymättä ja 
toivoamme menettämättä, jopa kiittäen ja iloiten. 
Jeesus, anna minun nähdä sieluni silmillä sinun valtasuuruutesi !
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