
Saarna 16.7. 2007
 

Teksti Psalmi 28:6-7
Kiitetty olkoon Herra! Hän on kuullut avunpyyntöni.
Herra on minun voimani ja kilpeni, häneen minä luotan.

 
Herra, sinä olet luotettava. Ei tule vastaan sellaista vaikeutta, uhkaa tai 
ongelmaa, jossa sinä et voisi auttaa. 
Herra, sinä autat siellä missä apua tarvitaan, kotona, työpaikalla, koulussa, 
kavereiden keskellä, maalla, merellä, autiomaassa, yksinäisyydessä, ilmassa, joka 
paikassa, missä joku kääntyy tosissaan 
sinun puoleesi.
Herra , luottamus sinuun osoittautuu 
mielekkääksi käytännön elämässä, 
maailmassa jonka sinä olet luonut. 
Herra Jeesus, tule lähelleni, tule 
vierelleni, niin että saan kokea 
läsnäolosi todellisuuden.
Herra, sinä kirkastat itsesi alati, ja niin 
ymmärrän yhä uudestaan ja yhä 
syvemmin sen, että sinä itse olet uskon 
ja luottamuksen lähde. Sinä pidät sen mitä lupaat.
Siksi saan sanoa varmana: ”Herra on minun voimani ja kilpeni, häneen minä luotan.”



Saarna 17.7. 2007
Teksti Psalmi 28:7 
Minä sain avun ja minun sydämeni riemuitsee, minä laulan ja ylistän Herraa. 
Hammaslääkärissäkäynti on joskus 
pelottavakin kokemus. Kivun tullessa äkkiä 
voimakkaana suun sisälle sitä puristaa 
vaistomaisesti käsiään tiukasti tuolin 
käsinoja vasten.

Helpotus on suuri lääkärin ilmoittaessa 
hammasten tulleen kuntoon. Tekee mieli 
juhlia remontin päättymistä hyvillä 
pullakahveilla.

Toisaalta, olisi ikävää jos hammaslääkärin 
palveluja ei olisi saatavilla rikkinäisten 
hampaitten kolottaessa yhä ankarammin. Se 
kipu on vielä inhottavampi kuin lääkärin työskentelyssä syntyvät tilapäiset vihlaisut. 

Aina välillä tarvitsee sellaista apua jota ei voi itse itselleen antaa. Nyky-Suomessa hampaat tulevat 
varmaan itse kultakin hoidettaessa kuntoon, mutta on kipua, johon lääkärin instrumentit eivät yllä. 
Kipu tai pelko sisimmässä elämän tai ihmisten satuttaessa on todellista. Myös hammastenhoitopelko 
on monille todellinen kysymys.

Silloin on hyvä muistaa että Herra on valmistanut jo etukäteen kiitoksen ja ylistyksen suuhumme 
siitä avusta jonka hän tulee antamaan kun käännymme ahdistustemme ja kipujemme kanssa hänen 
puoleensa.

 Jeesus, anna minun muistaa, että sinä olet jo lähelläni, valmiina auttamaan minua heikkoa, syntistä 
ihmistä kaikella kaikkivaltiaalla voimallasi. Herra, anna minun ymmärtää, että sinä toimit hyvän 
lääkärin tavoin. Aamen.

 

 



Saarna 18.7. 2007 keskiviikko
TEKSTI Roomalaiskirje 12:16

Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa 
vähäosaisten rinnalle.

Kinastelu paremmista paikoista ei ole mitään uutta. 

Vanha kasku kertoo isännästä ja seurakunnan uudesta 
pastorista. Suuren talon isäntä pyysi monasti pastoria vierailemaan 
luonaan. Pastori vastasi: Pitää käydä ensin parempia paikkoja. Siitä 
lähtien isäntä muutti kysymyksensä pastorille muotoon: Jokohan ne 
paremmat paikat on käyty?

Jumala ei katso henkilöön. Jumala on lahjomaton antaessaan 
jokaiselle samanvertaisen aseman edessään, ja sitä hän toivoo ja 
odottaa myös meiltä jotka tunnustaudumme hänen seuraajikseen.

Meillä on syntinen taipumus fakkiutua ja luokitella ihmiset ja 
maailma ympärillämme eri arvoisiin asetelmiin, ja sitten, usein 
huomaamattammekin kumartaa toisaalle ja pyllistää toisaalle.

Näin tehdessämme toimimme kuitenkin niin kuin langenneessa 
maailmassa toimitaan. Miten silloin käy seurakunnasa sen pienen ja 
vähänosaisen ihmisen joka on hautautumaisillaan elämän kuormien 
alle?

Rakas Jeesus, anna anteeksi ylpeyteni, joka pyrkii piiloutumaan 
milloin mihinkin valepukuun. Anna minun nähdä toinen ihminen 
niin kuin sinä minua katselet, ja anna minun nähdä itseni sinun 
silmilläsi. Aamen

 



Saarna 19.7. 2007
Teksti: Roomalaiskirje 12:18
Jos on mahdollista ja jos teistä riippu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa.

Herra, sinä olet tullut rauhaksi mieleeni ja sydämeeni. Olen alkanut ymärtää, ettei minussa 
itsessäni ole pysyvää rauhaa, vaan mieleni ja sydämeni ailahtelevat milloin mihinkin suuntaan.

Sinä, Herra, olet kuin vakaaja laivan pohjassa myrskyävällä merellä, tai kuin köli joka estää 
purjevenettä kaatumasta tuulen voimasta. 

Herra, sinä pidät minut suunnassa, joka vie 
turvallisesti eteenpäin. Olet kuin peräsin jolla vene 
pidetään halutussa kurssissa. 

Herra, ohjaa mieleni purtta ja ymmärrykseni venettä 
niin että vältän karikot ja kosketukset pohjan 
salakavaliin kiviin. Varjele minun purteni myös 
törmäyksistä muiden veneiden ja laivojen kanssa 
jotka purjehtivat elämän merellä. Suo, etten itse 
aiheuta onnettomuuksia tai yhteentörmäyksiä.

 Herra, jos joku muu aiheuttaa törmäyksen niin että 
sydämeni rauha ja mieleni tyyneys järkkyy, suo että 
silloinkin sinä varjelet ja johdat kaiken parhain päin.

Aamen.



Saarna 20.7. 207
Teksti Roomalaiskirje 12:19

Älkää otako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa.

Joku muisteli lehdessä tapausten sarjaa vuosikymmenten takaa. Oli kaksi naapurusta, kaksi naista, 
joista toinen piilotti toisen vaatteet tämän ollessa uimassa. 

Vaatteitta jäänyt sai tietoonsa kepposen tekijän ja maksoi naapurilleen pitämällä tämän pihalla 
ollutta villapuseroa keltamuurahaisten pesässä. Kun naapurin nainen sitten poimi puseron päälleen, 
kihisi se muurahaisia.

Pientä ilkeilyä jatkui syksyyn saakka puolin ja toisin kunnes päästiin sovintoon. 

Koston aihetta syntyy tässä maailmassa tuon tuostakin. Joskus se on jopa väärinymmärryksestä 
syntynyttä, mutta on pettymystä, suuttumusta ja vihaa joka syntyy koetusta vääryydestä. 

Pidäty kuitenkin omankäden oikeudesta, on Raamatun ohje meille. Kerran koittaa päivä, jolloin 
elävä Jumala maksaa kullekin takojensa mukaan, ja jo tässä elämässä Jumala panee toimeen 
oikeudenmukaisia rangaistus- ja kuritustuomioita.

Odota, älä itse kosta, vaan jätä asiasi Kaikkivaltiaan käsiin. Pyydä häntä tukemaan ja lohduttamaan 
itseäsi vääryyden kohdatessa sinua, niin että rauhoitut. Silloin vältyt paljosta pahasta. Odota 
Herraa. 



Saarna 21.7. 2007
Teksti: Matteuksen evankeliumi 5:29

"Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi että menetät 
vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin."

 

Ydinvoimaloitten turvallisuuteen on kiinnitetty aiheeellisesti paljon huomiota. On kysymys 
valtavista turvallisuusriskeistä, jotka halutaan minimoida hyvällä suunnittelulla, toteutuksella ja 
valvonnalla.

Tällaisten voimaloitten ohjeistus on tarkoin harkittu ja tarkoitettu noudatettavaksi viimeistä piirtoa 
myöten käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien estämiseksi.

Ydinonnettomuus on toteutuessaan painajainen, jonka seurausvaikutukset ulottuvat sukupolvien 
päähän.

Vielä pitkäkestoisemmat vaikutukset on kuitenkin sillä, jos 
laiminlyömme Jumalan antamat elämän turvallisuusohjeet. 
Ohjeita noudattamalla säästymme totaalivahingosta, jonka 
kestoa ei pystytä lopettamaan, vaan se jatkuu määrättömästi.

Jumala on säätänyt luonnonlait, joiden perusteella me 
ihmiset olemme kyenneet rakentamaan ydinlaitoksiakin. 
Aivan samalla tavalla Jumala on säätänyt ihmisyyttä 
koskevat lainalaisuudet, jotka ovat yhtä totta kuin 
painovoima ja piin lukuarvo.

Niihin kuuluuu se, että Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle kuolemattoman sielun. Se, joka on 
kerran syntynyt tänne, ei voi koskaan lakata olemasta vaikka hänen ruumiinsa kerran kuoleekin. 

Jumalan tahto on että hän saisi liittää syntiin langenneen luomakuntansa jokaisen ihmisjäsenen 
takaisin lapsekseen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Olen ollut tämän viikon riparilla, ja yksi ulkoläksyistä on pienoisevankeliumi Joh.3:16: "Jumala on 
rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan Poikansa, niin ettei yksikään, joka uskoo 
häneen joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän."

Synti rikkoi yhteyden Jumalan ja ihmisen välillä. Siksi harmaannumme ja kuolemme ja olemme 
matkalla kohti iankaikkista eroa Jumalasta, kohti kadotusta. Kadotus on käsittääkseni kaiken hyvän 
poissaoloa pelkästään pahuuden ollessa läsnä. Saatana heitetään samaan paikkaan. 

Kaiken hyvän ja varjeluksen lähde on Jumala. Tämän elämän ajan hän antaa aurinkonsa paistaa niin 
armahtamilleen kuin niillekin jotka tottelevat vääryyttä.

Kuoleman jälkeen kaikki on toisin. Jeesuksen armon vastaanottaneet pääsevät hänen 
sovintoverellään puhdistettuina uuteen maailmaan pyhän Jumalan luo.

Jeesuksen armon torjuneet joutuvat sinne minne ovat jo täällä päättäneet mennä: paikkaan jossa ei 
ole Jumalaa. Sieltä ei ole poispääsyä. 

Elämä jota elämme nyt, on annettu meille siksi, että sen aikana ottaisimme vastaan 
ilosanoman Jeesuksesta Kristuksesta, saisimme syntimme anteeksi ja pääsisimme osalliseksi 
iankaikkisesta elämästä, johon jokainen meistä on alunperinkin tarkoitettu.

Jeesus, avarra mieleni ja ymmärrykseni käsittämään että sinä olet totta, että sinä rakastat minua ja 
että sydämestäsi tahdot minun pääsevän taivaaseen. 

Anna minun käsittää että sanasi taivaasta ja kadotuksesta ovat totta, ja anna minun valita taivas, 
jonne sinä, Jeesus, yksin olet tie. Joh.14:6.



Saarna 22.7. 2007 Sunnuntai
Kirkastussunnuntai

Teksti Matteuksen evenkeliumi 17:1-8
Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen 
Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. 
2 Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä: hänen kasvonsa loistivat kuin 
aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo.
3 Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa.
4 Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: "Herra, on hyvä, että me olemme 
täällä. Jos tahdot, teen tänne kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle."
5 Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni: "Tämä on 
minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!" 
6 Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon 
vallassa.
7 Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi: "Nouskaa, älkää pelätkö."
8 Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin.

Herra, sinä väläytit valituille opetuslapsillesi taivaallista kirkkauttasi. Sinä 
muutuit olemukseltasi häikäisevän kirkkaaksi kuin aurinko, ja sinun kanssasi 
keskustelivat Mooses ja profeetta Elia etukäteen sinun kuolemastasi Jerusalemissa.
Mooses ei olekaan kuollut, eikä Elia! Ylösnousemuksen 
aamurusko kajasti pienen hetken tänne kuoleman 
varjon maahan, ja näky oli täältä katsottuna 
hämmentävä ja pelottavakin.
Herra, huomatessasi opetuslastesi pelon sinä 
välittömästi lohdutit heitä sanoen: ”Älkää pelätkö.”
Herra, minä näen ylläni vain tämän Telluksen taivaan, 
jonka alla eletään joka päivä todeksi suurta vajavuutta 
ja syntisyyttä. 
Jeesus, kiitos että olet antanut minulle kaikki syntini 
anteeksi ristinkuolemasi tähden, ja saan olla nyt 
kotimatkalla, matkalla sinun maahasi, joka on kerran 
myös minun maani.
Kiitos Raamatun lehdiltä avautuvista toivon näköaloista, 
jotka antavat voimaa kestää täällä siihen saakka kunnes kutsut minutkin siihen 
oikeaan pysyvään kotiin, sinun kirkkautesi valaisemaan maahan, josta ei enää 
koskaan halua lähteä pois, eikä tarvitsekaan.
(Kuluneen viikon olin riparilla, ja kirja Sanan Aika 2007, joka oli siellä mukana, katosi lähtöpakkausta tehdessä, ja siksi 
tämän saarnan teksti on poikkeuksellisesti otettu suoraan kirkkokäsikirjasta.)



Saarna 23.7. 2007
 
Teksti 2.Pietarinkirje 1:16-18 (edelleen kirkkokäsikirjasta, kirkastussunnuntain epistolateksti) 
Emmehän me, silloin kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman 
ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme 
omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa.
Hän sai Jumalalta, Isältä, kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui Ylhäisimmän 
Kirkkauden ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt." 
Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä 
vuorella.

Suositussa kirjassa Da Vinci-Koodi on sekoitettu keskenään totta ja tarua. 
Yllättävää, miten suuren suosion kirja sai, ja vielä se, että kirjan luettuaan väkeä 
lähti käymään ainakin yhdellä kirjan tapahtumapaikoista.
Huolestuttavaa on, jos kirjan sisältöä aletaan pitää enemmän ja vähemmän totena 
kuvauksena Raamatun juonen kulusta. 
Tietämättömyys tosiasioista saa ihmiset tarujen 
armoille. 
Apostoli Pietari oli Jeesuksen elämän 
silminnäkijätodistaja, eikä hänellä ollut tarvetta 
muuntaa totuutta. Hän vain kertoo kirjeessään 
mitä tapahtui esimerkiksi kirkastusvuorella.
Pietari oli nähnyt käytännössä Jeesuksen vallan 
suuruuden, mutta tiedämme etteivät Jeesuksen 
tekemät tunnusteot vakuuttaneet kaikkia.
Jumala on jättänyt meille nyt vähäksi aikaa mahdollisuuden uskoa, tai olla 
uskomatta kuka Jeesus on, mutta kerran koittaa päivä jolloin jokaisen Jumalan 
luoman on pakko polvistua hänen edessään, niidenkn, jotka ovat täällä 
kieltäytyneet uskomasta häneen*).
Jeesus, anna minulle näkevät silmät ja kuulevat korvat, niin että osaan erottaa 
totuuden valheesta, ja ymmärtää totuuden merkityksen. Aamen.
 
*)kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka 
maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan 
kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Fil.2:10-11

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta, paitsi nyt kun kirjani piiloutui 
eilen riparilta lähtiessä.



Saarna 24.7. 2007
Teksti 2.Mooseksenkirja 3:2-4 (Kirkkokäsikirjan mukaan)
Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä.
Silloin hän ajatteli: "Menenpä katsomaan tuota ihmettä. Minkä vuoksi pensas ei pala 
poroksi?"
Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta: "Mooses, Mooses!" 
Mooses vastasi: "Tässä olen."

Mooseksen palava pensas on ihme jota sitäkin on koetettu selittää luonnon 
ilmiöistä käsin, että Mooses olisi nähnyt erään pensaslajin yksilön, joka saattaa 
tietyissä olosuhteissa loimuta liekeissä.
Pensas paloi kulumatta enkelin 
toimesta, mutta sitä Jumalasta 
irtaantunut ihmiskunta ei tajua eikä 
usko.
Jumalan läsnäolo ja lähelle tulo ei 
selviä järjen avulla. Se tulee eläväksi 
todellisuudeksi sille, jolla on avoin 
mieli Jumalaa kohtaan. Ilman 
avoimmuutta uskoa Jumalaan ja 
siihen että hän ylittää suvereenisti 
kästyskykymme rajat, Jumala jää 
salatuksi täällä maan päällä. 
Pensas antoi Moosekselle syyn tulla paikalle, jossa hän kohtasi Jumalan lähettilään, 
enkelin, jolta sai tehtävän lähteä viemään Israel pois Egyptin orjuudesta luvattuun 
maahan.
Nyt Jumala, Jahve, on kutsunut kansansa takaisin Israeliin, mutta sitäkään 
langennut maailma ei tunnu käsittävän eikä uskovan. Ei tajuta, että elävällä, 
ainoalla, kaikkivaltiaalla Jumalalla on valta ja lupa toteuttaa suunnitelmansa Israelia 
kohtaan. 
Israel on olemassa siksi että sen kautta Jumala lähetti kaikille kansoille Vapahtajan, 
Jeesuksen. Jeesus vapauttaa häneen turvautuvan synnin ja kuoleman 
hirmuvallasta. Jerusalemiin Jeesus kerran myös palaa takaisin. 
 Kauan sitten Jumala karkotti ja hävitti luvatusta maasta Israelin tieltä monia 
kansoja niiden syntivelan tähden, joka oli tullut täyteen määräänsä*).
Kauan sitten hän karkotti samasta syystä Israelin luvatusta maasta, ja se vietiin 
pakkosiirtolaisuuteen**). Israelia Jumala ei lupauksensa tähden ole kuitenkaan 
hävittänyt maan päältä. Syntien tähden tulleen kurituksen jälkeen Jumala on 
armahtanut Isrelia ja on tuomassa sitä nyt viimeisen kerran aikojen lopulla takaisin 
omaan maahansa.
Raamatusta näkee selvästi, että Jumala vihaa kaikkea vääryyttä, kaikkea pahaa. Jos 
joku kansa ei kurituksesta huolimatta käänny pahoilta teiltään, koittaa kerran päivä, 
jolloin se hävitetään maan päältä. 
Tätäkään langennut luomakunta ei tunnu käsittävän. Nyt synnin määrä lisääntyy 
koko ajan voimakkaasti niin sanotuissa länsimaissa. Jos keskellämme ei herätä 



tekemään parannusta kaikesta ahneudesta ja moraalittomuudesta ja 
jumalattomuudesta, Eurooppakin saa jälleen nähdä levottomuuksien, kenties 
sotienkin ja nälänhädän ja tautien ajan vyöryvän ylitseen. 
Pyhä Jumala lopulta tuhoaa länsimaat, myös Suomen, jos emme sittenkään suostu 
palaamaan takaisin terveeseen elämään Jeesuksen armoon turvautuen.
Jeesus, sinä olet myös pyhä Jumala, joka rakastat syntistä, mutta vihaat syntiä. 
Anna minulle armosi, etten loukkaantuisi ankaruuteen, jolla pahaan suhtaudut, 
etten samalla loukkaantuisi sinuun ja lähtisi pois armahtajani luota. Aamen. 

*)Ja neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin; sillä 
amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi." 1.Moos. 15:16
**)Ja sinä saastutettu, jumalaton, sinä Israelin ruhtinas, jonka päivä on silloin 
tullut, kun syntivelka on loppumäärässään! Hes.21:25



Saarna 25.7. 2007
Teksti 2. Mooseksen kirja 3:9 (kirrkokäsikirjasta)
Herra sanoi Moosekselle:
Israelilaisten hätähuuto on nyt kantautunut minun korviini, ja olen nähnyt, kuinka 
kovasti egyptiläiset heitä sortavat. 

Oletko koskaan ollut tilanteessa jossa olet huomannut tekeväsi tai sanovasi 
jotain sellaista, jotain kielteistä, mitä et ollut aikonutkaan? Minä ainakin olen. Olen 
päättänyt etten enää töppää  siinä ja siinä asiassa, mutta kuinka taas kävikään? 
Ennenkuin aavistinkaan, lipsahdin, ja 
sitten keljuttaa tosi kovasti. Teksi 
mieli huutaa ja karjua harmista, 
mutta ei se auta. Ei tunnu auttavan 
rukouskaan. Päätän, etten töppää, ja 
sitten se taas tapahtuu. 
Mikä auttaa minua poloista? Olen kuin 
orja, jonka merkillinen voima 
pakottaa yhä uudestaan sellaiseen 
mikä haavoittaa ja aiheuttaa kipua 
sisimpään.
Raamatusta luen erään kohtalotoverin 
sanat:
”En edes ymmärrä, mitä teen: en tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan.” 
Hän on tuttu apostoli Paavali, joka kipuilee rehellisesti oman persoonansa kanssa. 
Paavali jatkaa: ”Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki: haluan tehdä 
hyvää, mutta en pääse irti pahasta". Room.7. 
Jeesuksen apostoli oli voimaton synnin lain edessä! 
Paavali vaikertaa:” Minä kurja ihminen! Kuka pelastaa minut tästä kuoleman 
ruumiista?”
Paavalille on annettu ratkaisu tähän ongelmaan. Ensimmäinen osa ratkaisua oli 
havainto: ”Kiitos Jumalalle Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden! Niin minun 
sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia.”
Pyhän Hengen herättämä omatunto todisti Paavalille hänen tahtonsa ja tekojensa 
välillä ristiriidan, jota hän ei kyennyt voittamaan. Siihen tarvittiin Kristuksen 
läsnäolon todeksi elämistä:
”Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa." 
Room.8
"Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet 
vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.”
Nöyrtyminen armahdettavaksi, ja suostuminen luopumaan omavoimaisuudesta 
antaa Jeesukselle ja hänen Hengelleen mahdollisuuden kasvattaa minussa ja 
sinussa Hengen hedelmää, joka on rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, 
hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Gal.5:22
Silti huomaan palaavaani joka päivä erinäisiä kertoja orjuuden kaavaan, mutta nyt 
pulpahdan sieltä aina pois kuin korkki veden pinnalle. 



Tunnustan jälleen Jeesukselle lankeemukseni pois armosta ja synnin lain mukaiset 
tekoni ja ajatukseni, hylkään ne, ja seuraan Jeesusta eteenpäin turvallisin mielin.
Jeesuksen armo kannattelee ja Pyhän Hengen tuuli kuljettaa hänen teitään.
Jeesus, opeta minua yhä uudelleen elämään sinun varassasi! Aamen 



Saarna 26.7. 2007
Teksti 2. Mooseksen kirja 3:15
Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sinun tulee sanoa israelilaisille: 'Jahve, Herra, teidän 
isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän 
luoksenne.' Se on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä minua kutsuttakoon 
sukupolvesta sukupolveen. 

Tunnettu suomalainen teologi väitti hiljakkoin lehtikirjoituksessaan, että 
kristityillä ja muslimeilla on sama Jumala. 
En voi hyväksyä tuota väitettä, ja syyt siihen löytyvät uskomme dokumentista, 
Raamatusta. Raamattu on kristityille Jumalan ilmoitus itsestään, ja sen 
muotoutumisessa Jumala itse on ollut mukana*).
Raamatun Jumala on ilmoituksensa mukaan ainut todellinen Jumala. Yksin hän loi 
maailmankaikkeuden ja kaiken mitä siinä on, ei kukaan muu, ja hänen nimensä on 
Jahve. Jumala on muuttumaton olemukseltaan, hän on sama ikuisesti**).
Uusi testamentti, joka kertoo kristinuskon synnystä ja sen perustajasta, Jeesuksesta 
Kristuksesta, on meidän Raamattumme jälkimmäinen, erottamaton osa. Sen 
yksiselitteinen sanoma on, että Jeesus on Jumalan Poikana samalla tavalla Jumala 
kuin Isä ja Pyhä Henki***). Uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan, mutta Allahilla ei 
ole Poikaa. 
On suunnattoman tärkeää ymmärtää, etteivät kaikki uskonnot vie samaan 
päämäärään. On vain yksi Vapahtaja, joka voi antaa meille meidän syntimme 
anteeksi, ja hän on elävä persoona, Jeesus Kristus. 
Vain hän on tie ainoan todellisen Jumalan, Jahven 
luo****).
Jeesus-tie löytyy uskon, ei järkeilyn kautta. 
Tietämystäkin tarvitaan, mutta keskeisin asia on 
avoin mieli Jeesusta kohtaan. 
Eräs tuntemani mies kyseli nuorena onko Jeesus 
totta. Hän asetti Jeesukselle merkin: kirkossa piti 
yhden kynttilän sammua hänen rukouksensa aikana, 
ja niin tapahtui. 
Tyynessä kirkossa yksi kattokruunun kynttilä vielä 
levitti sammuttuaan valkeaa savua miehen nostaessa 
päänsä rukouksesta. Muut kruunun kynttilät paloivat 
vieressä liikkumattomin liekein.
Jeesus, auta minua löytämään totuus sinusta, Isästäsi ja Pyhästä Hengestä. 
Aamen.
*) Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin 
neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat 
puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. 2.Piet.1:20-21
**)Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja minä 
olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa. Jes.44:6
***)Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,
että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita 
Isää, joka on hänet lähettänyt. Joh. 5:22-23
****)Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun 
kauttani. Joh. 14: 6-10



Saarna 28.7. 2007

Teksti Matteuksen evankeliumi 17:2
Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä: hänen kasvonsa loistivat kuin 
aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. 

Herra, sinä olet valossa elävä ja valon tuova Vapahtaja. Sinä tuot valon minun 
sieluni pimeyteen, ja niin näen sinussa toivon 
tulevan elämääni.
Sinun valosi paljastaa kaiken, mutta valosi on 
lämmintä ja pehmeätä, se parantaa haavat, ja 
puhdistaa pois hellävaraisesti lian ja pölyn 
pinttyneen sisimpäni pinnoilta, niin että voin 
jälleen hengittää vapaasti.
Herra, sinussa ei ole mitään pimeää, ei synkää, 
ei pelottavaa, ei ahdistavaa. Sinä olet valo, 
valkeus, joka antaa kaikelle tarkoituksen, myös elämäni tasaisille, joskus 
loputtoman samankaltaisilta tuntuville päiville*).
Alan nähdä niissä vivahteita ja johdatusta. Kaiken mielekkyys löytyy kun valaiset 
askeleni.
*)Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Joh.1:9



Saarna 28.7. 2007
Teksti 2.Korinttolaiskirje 3:17(kirkkokäsikirjan mukaan)
Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus. 

Gallupeja tehdään tuhkatiheään milloin mistäkin teemasta. Erään lajin 
kyselyissä mitataan jonkin asian kannatusta, ja sitten kun kannatuslukemat kansan 
syvissä riveissä näyttävät olevan sopivalla tolalla, uskalletaan tehdä asiassa päätös. 
Siinä välillä mainittua asiaa on saatettu lobata enemmän ja vähemmän näkyvästi 
mielipiteiden muokkaamiseksi.
Olemme usein lopulta aika pitkälti meille tarjottujen vaihtoehtojen vietävissä.
 Jeesus tarjoaa meille manipulaation sijaan aitoa vapautta valita. Missä Herran 
Henki on, siellä on vapaus. Kun luotamme 
gallupien sijasta Jeesukseen, hänen 
Henkensä avartaa ja kirkastaa 
ymmärrystämme, ja antaa meille viisautta 
ja näkökykyä, jota kenelläkään ei muuten 
ole*). 
Siksi moni julkisen vallan käyttäjistä on 
tarttunut Raamattuun vaikeitten 
kysymysten edessä. 
Jeesus vie meidät sellaiseen vapauteen, 
että se hämmentää: noinko asiat 
todellisuudessa ovatkin? Vaatii monasti rohkeutta toimia niin kuin Sana ja Henki 
neuvovat.
Yksi mieleeni tuleva esimerkki tästä on äiti Teresa, joka sai nuorena Jumalalta 
kutsun lähteä Intiaan palvelemaan köyhiä ja kuolevia. Hän lähti, ja työllä oli 
siunaus.
Toinen esimerkki on tuntemani varkautelainen pölynimurikauppias, joka sai 
Jumalalta tuntemattoman sanan Mumye. Selvisi että se oli afrikkalaisen heimon 
nimi. Jumala kutsui miehen viemään heimolle sanoman Jeesuksesta. Mies lähti, ja 
heimossa syntyi valtava herätys.
Sielumme virvoittuu Herran antamassa vapaudessa, ja myös kehomme uudistuu. 
Vapaudessa on myös lepo.
Jeesus, palaan niin helposti sinne mistä lähdin: kaavamaisuuteen, mielipiteiden 
orjuuteen, pysähtyneeseen mielen ja hengen tilaan, ihmispelkoon, jossa olen 
sisäisesti kuin kuolleessa tilassa. 
Jeesus, vie minut yhä uudestaan sinun ihmeelliseen vpauteesi, jossa saan herätä 
eloon omana itsenäni ja kulkea päivästä päivään Henkesi ja Sanasi johdattamana 
vailla pelkoa, vapaana kuin taivaan lintu. Aamen

*) Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään, sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät 
salaisuudet.1.Kor.2:10



Saarna 29.7. 2007 Sunnuntai
Teksti 1. Johanneksen kirje 4:1-2

Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. 
Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen 
Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. 
Jeesus, tunnen sinut sinun omasta 
äänestäsi ja puhetavastasi, jota kukaan ei 
voi aidosti jäljitellä. Sinä puhut niin kuin hyvä ja 
oikein on, hyvän Jumalan sanoja armossa ja 
totuudessa.
Jeesus, tunnen sinut myös hien hajusta ja 
helteen paahtamista kasvoistasi. Sinä olet tosi 
ihminen. Jumaluutesi ei siitä kärsi. Olet täysi 
ihminen ja täysi Jumala samassa persoonassa.
Jeesus, varjele minua kuuntelemasta ylpeyden 
ja omavoimaisuuden houkutuksia. Varjele minut 
syntisen järkeni virheellisistä päätelmistä. 
Juurruta minut sen sijaan sanaasi Raamattuun, 
ja anna Pyhän Henkesi valaista se minulle. Anna 
minulle lisää sinun viisauttasi, josta 
eriseuraisuus, rikkiviisaus ja lahkohenki ovat 
kaukana.
Jeesus, sinun viisautesi on puhdas, taipuisa, 
lempeä ja täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. 
Jaak.3:17.



Saarna 30.7. 2007
Teksti Matteuksen evankeliumi 7: 21
"Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne 
pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon 

Uskominen on elämäntapa. Jos se on 
vain harrastus, se on kuin huippuhetket 
urheilukilpailujen katsomossa hurraa-
huutojen kaikuessa.
Uskominen on elämäntapa. Se on kenkien 
kuluttamista evankeliumin asialla satoi tai 
paistoi. Se on myös mökin mummon 
puutalkoisiin osallistumista ja huokaavan 
kanssaihmisen hädän kuuntelemista rinnalla 
kulkien. 
Uskominen on elämäntapa. Se on hiljaista sydämen rukousta oman perheen, 
suvun, ystävien ja niin kaukaisten kuin läheistenkin kanssaihmisten puolesta. Se on 
myös osallistumista oman seurakunnan elämään, ravitsemista ja ravituksi tulemista.
Uskominen on elämäntapa. Se on armahdettavana olemista ja kanssaihmisen 
armahtamista, puolisosta lähtien. Se on syntisyytensä tunnistamista ja 
tunnustamista ja kilvoittelua paremman elämän puolesta Kristukseen turvautuen. 
Se on myös oman ja muiden raadollisuuden ja vajavuuden rakkaudellista 
kärsimistä, puolisosta lähtien.
Uskominen on elämäntapa. Se on sitä myös lähdön lähestyessä, ja jo nyt koko 
elämän rakentamista taivas päämääränä.



Saarna 31.7.2007 ti
 

Teksti 1. Johanneksen kirje 4:3(kirkkokäsikirjan mukaan)
Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on 
Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa. 

Antikristus, peto, jonka Jumala antaa kerran vähäksi aikaa korottaa itsensä, ja 
joka sitten Jumalan toimesta vangitaan, ei voi sietää Jeesuksen valtaa synnin, 
kuoleman ja saatanan yli. 
Siksi se koettaa turhentaa tavalla ja toisella Jeesuksen sovintoveren merkityksen 
syntien sovituksen lähteenä jokaiselle kaipaavalle.
Yksi antikristuksen levittämä valhe on, ettei Jeesus olisikaan oikeasti Jumala, vaan 
tavallinen ihminen, jolle on annettu jumalallisia kykyjä, tai että hän olisi 
henkiolento.
Kummassakaan tapauksessa Jeesus ei olisi enää Jumala eikä syntien sovittaja, sillä 
sovituksen voi toimittaa vain Jumalan ainokainen Poika Jeesus Kristus, joka 
haudattuna ollessaan vei evankeliumin myös kuolleiden kuultavaksi 7), ja kukisti 
kuoleman ja saatanan vallan.
Ankkuriketjun vahvuus on yhtä kuin sen heikoimman lenkin kestokyky. Ei auta 
vaikkka muu ketju olisi kunnossa, jos sen yksi lenkki on murtumaisillaan.
Jos ajatellaan että Jumala ankkuroi häneen turvaavan taivaan maan kamaraan, niin 
silloin tässä ketjussa on kolme lenkkiä: Isä, Poika ja Pyhä Henki. 
Jeesuksella on tässä ketjussa aivan yhtä suuri merkitys kuin kahdella muullakin 
lenkillä, Isällä ja Pyhällä Hengellä. 
Uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan. Vaikka 
sanaa kolminaisuus ei esiinny Raamatussa, niin 
löytyy sieltä kuitenkin itse asia. 
Raamatun alkulehdillä jo kerrotaan, miten 
Jumalan henki liikkui vetten päällä 1), ja 
Samuelin kirjassa todetaan, miten Jumalan 
Henki tuli Jumalan käskystä kuninkaaksi voideltuun Daavidiin 2).
Jeesusta kastettaessa Johannes Kastaja näki Pyhän Hengen laskeutuvan kyyhkysen 
hahmossa Jeesuksen ylle ja taivaasta kuului Jumalan ääni: Tämä on minun rakas 
Poikani, kuulkaa häntä 3).
Jeesus myös lupasi tulla jälleen optetuslastensa luo Pyhässä Hengessä 4). Tämä 
toteutui Helluntaina 5). Sen jälkeen eräässä kokouksessa todettiin mm: ”Pyhä 
Henki ja me olemme nähneet hyväksi...” 
Pyhä Henki on Jeesuksen työn jatkaja maan päällä, ja Jeesus on tosi ihmiseksi 
tullut Jumalan ainoa Poika, jolle Isä on antanut kaiken vallan. Näin Jeesus itse 



opettaa:
”Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion 
Pojalle, että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei 
kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt.”Joh.5:22-23.
Jeesus, varjele minut elävässä uskosssa kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan 
ja Pyhään Henkeen. Aamen
1)Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä.
1.Moos.1:2
2)Samuel otti öljysarvensa ja voiteli Daavidin siinä veljesten keskellä, ja Herran henki tuli Daavidiin ja 
pysyi hänessä siitä päivästä alkaen. 1.Sam.16:13
3)Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni: 
"Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt." Luuk.3:22
4)Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne.
26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja 
muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.Joh.14:25-26
5)Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi Apost.2:4
6)Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne Apost.15:28
7)Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin 
ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää. 1.Piet. 3:18-22; 4:6
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