
Saarna 16.9. 2007 su

Teksti Matteuksen evankeliumi 6:26-30
Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja 
silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia 
kuin linnut! Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään 
vertaa? "Mitä te vaatetuksesta huolehditte! Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne 
nousevat maasta: eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää.

Tässä melkein alkaa tehdä mieli 
äänestää  ehdotuksen puolesta, jonka 
mukaan suomalaisille pitää saada 
kansalaispalkka.

Sitten olisi vihdon vapaa kaikista 
huolista kun yhteiskunta järjestäisi 
täyden ylläpidon asumistukineen 
kaikkineen. Jep jep.... huolettomaksi 
pitää päästä...

Mutta entäpä kuka kustantaisi lystin jos 
kaikki olisivat kansalaispalkalla eläviä?

Jospa sittenkin pitäisi panna vähän jäitä hattuun, ja miettiä hommaa uudemman ja 
paremman kerran?

Mutta mutta, eikös Jeesus juuri kieltänyt, siis ihan kieltänyt kaiken murheen 
elannon suhteen. Pitää vaan luottaa siihen että kyllä valtion herrat keinot keksii, 
eiks niin. Huolettomaks pittää piästä...

Mutta kysytäänpä varmuuden vuoksi vielä vanhalta ja viisaalta kansankyntilältä 
Inkeri Issakaiselta mitä mieltä hän on tästä pyhän huolettomuuden visiosta. Tosin 
hän on ollut eläkkeellä jo 1960-luvun lopulta saakka mutta pirtsakka yhä 102 
vuotiaana. Hän lupasi audienssin.

Kop kop! Onko Inkeri kotona? Ovi näemmä aukeaa. Mitä, auu, ajai, sattuu! Pankaa 
pois tuo karttakeppi! Tekee kipeää kun sillä huitelette pitkin selkämystä! Ai ai! 
Vai että te senkin laiskamadot kyllä minä teidät opetan....painukaa töihin siitä 
hunsvotit älkääkä puuhatko joutavia... auu.. ouuu..

Kyllä nyt tuli huolia...nahka punottaa.... ja Inkeri kun on vielä tunnettu 
uskovaiseksi.... kyllä nyt ollaan ymmällä! 

Matt. 6:32-34 Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. 
Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. 
Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.



Päivän saarna 17.9. 2007 ma

Teksti Psami 46:11
"Lakatkaa te huolehtimasta! Tietäkää, että minä olen Jumala.”

On olemassa elävä Jumala, joka on 
luonut auringon valaisemaan päiviämme, ja 
kuun loistamaan yöhömme.

Hän on ja hän elää tänään. 

Juuri sinä voit sanoa hänelle: ”Herrani ja 
Jumalani, teen niin kuin sanot. Lakkaan 
huolehtimasta ja murehtimasta. Sinä olet 
Jumalani joka pidät huolen kaikista 
asioistani.”

Ehkä pohdit voiko se olla niin helppoa. Eikö Jumala vaadi mitään vastineeksi 
antamastaan avusta. Ehkä pohdit sitäkin välittääkö hän sinusta niin paljon että hän 
noin vain lupautuisi ottamaan sinun huolenaiheesi omalla kontolleen.

Kokeile, opettele ja harjoittele luottamista, niin näet toimiiko se.
Jumala on luvannut Poikansa kautta, ettei hän aja pois yhtäkään joka tulee hänen 
luokseen*).

*)Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni 
tulee, minä en aja pois. Joh.6:37

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta



Saarna 18.9 2007 ti

Teksti Psalmi 86:1,3-4
Herra, kuule rukoukseni, vastaa minulle, minä olen köyhä ja avuton.
Herra, armahda minua! Kaiken päivää huudan sinua avukseni.
Minä ylennän sydämeni sinun puoleesi. Täytä palvelijasi ilolla!

Onko sinulla vihamiehiä? Ehkä nykyään ei 
käytetä sanaa vihamies, mutta onko tämän päivän 
Suomessa silti kaikki hyvin?

Jos elämässäsi kaikki on kunnossa, sinulla on siinä 
suuri kiitoksen aihe Jumalalle.

Mutta jos olet syyttä toisten ihmisten puristuksessa, ei 
siinä ole mitään uutta auringon alla.

Israelin muinainen kuningas Daavid koki kovia. Monta kertaa hän oli 
kuolemanvaarassa vihamietensä takaa-ajamana.

Daavid ei pitänyt itseään synnittömänä. Esillä olevassa Psalmissa hän rukoilee 
anteeksi omia rikkomuksiaan, luottaen kuitenkin Jumalan armoon. Daavid oli 
puutteellinen ihminen ihmisten joukossa, mutta hän tahtoi seurata Jumalaa  myös 
käytännön tilanteissa.

Jumala ei ratkaissut Daavidin murheita yhdellä kertaa. Jumala kuitenkin aina kuuli 
palvelijaansa, ja johdatti Daavidin turvaan tapaus kerrallaan.

Näin on vieläkin. Jos sinua uhataan, niin turvaa kaikin voimin Israelin Jumalaan 
hänen Poikansa Jeesuksen kautta. Jeesus on luvannut: sitä joka minun luokseni 
tulee, minä en heitä ulos. Joh.6:37.

Jumala on kaikkivaltias voimassaan. Hän auttaa sinua tavalla tai toisella. Ole 
kärsivällinen. Älä ota oikeutta omiin käsiisi, vaan anna Herran, Jumalan, järjestää 
asiat.



Saarna 19.9. 2007 ke

Teksti Psalmi 127:1
Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei 
kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo 

Omat voimasi saattavat olla 
hyvinkin vähäiset, mutta se ei ole 
ratkaisevaa siinä onnistutko 
pyrkimyksissäsi.

 Ratkaisevaa on Jumalan, kaikkivaltiaan 
siunaus ja varjelus.

Siksi Jeesus sanoo:

Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja 
hänen vanhurskasta tahtoaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Matt. 6:33.

Ensin tulee suhde omaan taivaalliseen Isääsi, sitten vasta kaikki muu. Jeesus on tie 
Isän luo. Jos olet jo kulkenut tämän tien, saat olla iki onnellinen siitä että Jeesus sai 
löytää sinut ja viedä Isän luo.

Jos vielä mietit Jeesuksen merkitystä sinulle, pyydä häntä ilmaisemaan itsensä 
sinulle. Hän opastaa sinutkin Isän luo. Kysy myös mikä on Jumalan vanhurskas 
tahto juuri sinun elämääsi varten.

Hiljenny päivittäin taivaan Isän edessä kaikkine aikeinesi. Kerro ne hänelle. Pyydä 
neuvoa ja johdatusta. Pyydä häntä vaikuttamaan sinussa tahtomista ja tekemistä. 
Ryhdy iloiten toimeen.

Jeesus, anna minulle tahtoa ja kykyä pysähtyä viettämään aikaa sinun seurassasi, 
ja kuulemaan neuvojasi. Anna sinun tahtosi tapahtua. Aamen



Saarna 20.9. to

Teksti Psalmi 127:2
Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne 
tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. 
  

Mihin olet käyttänyt suurimman osan voimavaroistasi? 
 

Jos se on mennyt murehtien leivän ja leivänpäällisen 
hankintaan, Jumalalla on sinulle hyviä uutisia.

 Hän tahtoo siunata sinua niin että sinulla on aikaa ja 
keskittymiskykyä sellaiseen, josta olet vain kaukaa 
haaveillut.  

Jumala tahtoo siunata sinua niin, että leivän riittävyydestä huolehtiminen saa oman 
paikkansa elämäsi sisällöstä. 

Aikaasi jää perheelle ja ystävien tapaamiselle niin, että voit todella rentoutuneesti 
kohdata puolisosi ja lapsesi, ja aidon kiireettömästi ottaa kodissasi vastaan 
ystäviäsi.

Aikaa ja kiireetöntä oloa jää myös mieluisalle harrastukselle, ja muuttolintujen 
sirkututus keväisessä luonnossa saa sinussa ihastuneen kuuntelijan.

Sinä jolle omaisuuden kartuttamisesta on tullut lähes pakkomielle, Herra sanoo 
lempeästi: ”Sen mitä sinulta puuttuu, haluan antaa sinulle: ikiaikaisen Luojan 
ystävyyden, pysyvän sijan hänen pöydässään. Haluan ravita sinun sielusi 
hyvyydelläni, niin että nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. 

Kiinnitä sydämesi siihen, mikä kestää ikuisesti, silloin sinulla on aarre joka ei katoa. 
Tule ja omista aarteesi Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on sinunkin Vapahtajasi. 
 
Jumala, taivaallinen Isämme tietää kyllä materiaalisetkin tarpeemme, ja pitää 
huolen taloudestamme. Saamme jättää sen murehtimisen korkeimpiin käsiin. 
Jeesus, anna minun ymmärtää miten merkittävä asia on sinun omiesi joukkoon 
kuuluminen . Aamen



Saarna 21.9. 2007 pe

Teksti Galatalaiskirje 6:2
Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. 

Jos sinulla on lapsia, olet joutunut, ja joudut kenties 
juuri tänään kantamaan vastuuta heidän puolestaan. 

He ovat vasta kasvamassa täysi-ikäisyyttä kohti, ja joudut 
kaikkien kasvattajien tavoin myös asettamaan heille 
terveet rajat ja opettamaan heille hyvän ja pahan eron.

Tai ehkä sinulla on huolta aikuisikäikäisistä lapsista, joiden 
elämä horjuu.

Jos perheessä ovat molemmat vanhemmat, saa toinen 
tukea toiseltaan. Jaettu vastuu on kevyempi kantaa.

Jumala kuutsuu meitä kristittyjä kantamaan vastuuta myös kanssaveljistä ja 
-sisarista. Se ei tarkoita vain hymistelyä, vaan lempeää, aktiivista tukea ja ohjausta 
myös silloin kun kanssakristitty on joutunut tai on joutumassa harhapolulle.

Jeesuksen käsky rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään sisältää selkeän 
aktiivisen vastuun ottamisen näköalan. Rakkaus kanssaihmistä kohtaan saa 
voimansa ja ohjauksensa rukouksesta, mutta saa ilmiasunsa arkisen elämän 
armollisissa kohtaamisissa. 

Kun kanssakristittyä näin autetaan ja tuetaan lempeästi, hän ei jää yksin, vaan 
rakastava seurakunta hoitaa häntä kokonaisvaltaisesti. Silloin hänen on myös 
helpompi uskoa edelleen kelpaavansa Isälle ja Kristukselle.

Jeesus, anna meille viisautta ja vastuullista mieltä tukea toisiamme arkisen elämän 
kiperissäkin tilanteissa. Aamen



Saarna 22.9.2007 la

Teksti Galatalaiskirje 6:9-10
Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan 
korjata sadon. Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, 
mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin.

Rooman valtakunnassa kristityt ottivat suojaansa heitä, jotka oli jätetty 
kuolemaan tautiepidemian pyyhkiessä jonkin alueen yli. Tämä käytäntö jatkui ja 
jatkui.

Kristityt tekivät hiljaista työtä huolehtien kanssaihmisistään ja toisistaan.
Sittemmin kun on tultu nykySuomeen yhteiskunta on ottanut jo kauan sitten 
huolehtiakseen lukuisia kristittyjen ja sittemmin kristillisen kirkon toimesta 
aloitettuja toimintoja.
 
Kristinusko on läpäissyt suomalaisen yhteiskunnan, 
eikä enää ole helppo nähdä monen julkisen käytännön 
takana olevia kristinuskosta nousevia juuria.

Silti Jumala puhuu yhä yksilöille, sinulle ja minulle: tee 
hyvää, jaa omastasi, tue lähimmäistäsi. 

Yksi hyvä asia jonka voimme tehdä on käydä 
äänestämässä vaaleissa oikeudenmukaisten ratkaisujen puolesta. Demokaratia 
toimii täysin yksilöiden aktiivisuuden varassa.

Jumala puhuu edelleen sinulle ja minulle: tee hyvää erityisesti niille, joita usko 
yhdistää meihin. Jeesushan sanoo: ”Kaikki tuntevat teidät minun 
opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne." Joh.     13:35     

Jeesus tahtoo meidän kohtelevan toisiamme lempeästi ja armahtavasti, kärsien 
toistemme vajavaisuuksia ilman että alamme moittia toisiamme takanapäin. 
Voimme auttaa myös käytännön asioissa.

Jeesus, puhalla minuun uutta elämää, tuoretta välittämisen lämmintä mieltä 
kanssaihmisiäni kohtaan, ja erityisesti heitä kohtaan, joita usko yhdistää meihin. 
Aamen.

http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Joh.+13%3A35&rnd=1190399961860


Saarna 23.9. 2007 su
 
Teksti Job 14:1-6;13-15
Ihminen, naisesta syntynyt, elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta. 
Kuin kukka hän avautuu ja kuihtuu, on kohta poissa, kuin varjo. --- Ihmisen elämä 
on laskettu tarkoin, lasketut ovat sen kuukaudet ja päivät. Sinä olet pannut hänelle 
rajan, jota hän ei voi ylittää.

Jobin kirjan kohta tuo mieleeni yhä uudet 
tähdenlennot, joita esitellään kilvan 
mediassa. Eilen Paris se ja se, tänään 
Britney se ja se, ja huomenna X. se ja se. 

Media hankkii ja tähdet tienaavat, mutta 
kuka muistaa heitä kymmenenkään vuoden 
kuluttua. Vanheneva stara ei enää myy ja 
hänet lempataan nuorten ja nättien tieltä 
unholaan.

Kuin kukka hän avautuu ja kuihtuu, on kohta poissa kuin varjo. Näin käy myös 
suomalaisten idolseille. Kaupallinen media on julma ja armoton ahneudessaan.
Sen alttarille ei kenenkään soisi myyvän itseään, saati lapsiaan.

Sen sijaan kannattaa sijoittaa tulevaisuuteen ja kääntyä oman taivaallisen Isämme 
puoleen. Hänen valtakuntansa tulee kerran voittamaan kaiken maailman tyhjän 
humpuukin ja melskeen. 

Isän Poika Jeesus Kristus on tie sinulle ja minulle tuohon valtakuntaan. Kiirehdihän!
Hän odottaa saadakseen johtaa sinut sisään Jumalan uudestisyntyneiden lasten 
joukkoon, jotka elävät iankaikkisesti.
Rakas Jeesus, anna minun ymmärtää miten todellinen sinä olet, ja se miten paljon 
sinä rakastat minua. Aamen.

Sunnuntain rukous:
Herra, miten totta ovatkaan palvelijasi Jobin sanat, ja miten kipeiltä ne tuntuvatkaan. Eilen olin 
nuori ja täynnä voimaa, tänään olen hiipuva kekäle, ja pian savuava tuhka.

Miten nopeasti päiväni ovatkaan karttuneet vuosiksi ja vuosikymmeniksi, ja mitä olen saanut 
aikaan, muuta kuin tuulta ja tuulen tavoittelua.

Jos elämässäni on ollut jotain hyvää, sellaista mikä on virvoittanut, auttanut ja tukenut toista 
ihmistä, niin se on yksin sinun armollista vaikutustasi.

Herra, jos annat minulle vielä elämän päiviä, niin suo että ne tuottaisivat todellista siunausta, 
sellaista, mikä kestää iankaikkisesti. Aamen.

Päivän Saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta
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Teksti Psalmi 86:11
Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi. 

 
Herra, sinä olet minun henkilökohtainen 
neuvonantajani.

Saan kertoa sinulle omat suunnitelmani ja pyytää 
sinua tarkistamaan ne. 

Jos hyväksi näet, saat muuttaa niitä tai korvata ne 
sinun suunnitelmillasi, sillä sinä olet hyvä ja sinä 
toimit aina niin kuin on parasta.

Herra, annoin sinulle jo kauan sitten luvan olla Kuninkaani ja Vapahtajani. 

Pyydän, pidä tämä mielessäni, niin etten alkaisi kapinoimaan ainakaan kovin 
pahasti, jos sinun tahtosi on jossain kohdin erilainen kuin omani.

Olet kuitenkin luvannut vaikuttaa lapsissasi tahtomista ja tekemistä. Siksi hengitän 
vapauden ilmaa. En pelkää, en arastele, vaan luotan siihen että Jumalan lapsella on 
Isänsä mieli. Sinä johdatat minut noudattamaan sinun totuuttasi.

Jätettyäni itseni ja asiani sinun valtikkasi alle, lähden iloiten liikkeelle.
Herra, niin teen nytkin. Nimessäsi, Herra Jeesus, aamen.



Saarna 25.9. 2007 ti

Teksti Psalmi 86:11
Paina sydämeeni syvälle pyhä pelko nimeäsi kohtaan. 

Herra, sinä olet Jumala, kaiken muun yläpuolella 
oleva, Sinä loit kerran sanallasi taivaan, maan ja 
meren ja kaiken mitä niissä on.

Herra, sinä olet luonut myös minut jokaista hiusta ja 
hampaan koloa myöten.

Herra, sinä olet ihmeellinen viisaudessasi ja 
voimassasi. Kaikki kansat ovat sinulle kuin pisara 
vesisangon uurteessa. Mikään, mitä sinä tahdot, ei 
ole sinulle mahdoton toteuttaa.

Herra, sinä näet ihmisen sisimpään, salaisimpiin 
aikeisiin saakka. Sinä etsit kuvaksesi luoman 
sydämestä armahtavaa mieltä, nöyryyttä ja 
totuudellisuutta. 

Sinä etsit sydämistämme ymmärrystä ja nöyryyttä kunnioittaa sinua, niin että saat 
mielessämme ja elämässämme kaiken kunnian. Sinulla yksin on tuomiovalta.

Herra, paina sydämeeni pyhä pelko sinun nimeäsi kohtaan, niin että muistan kuka 
olet, ja että muistan kuka itse olen, niin etten ylpisty ja tule typeräksi alkaen 
vähätellä sinua tai etten peräti kiellä sinua.

Herra, anna minun aina muistaa, että sinä olet pyhä, vanhurskas ja hyvä, kaiken 
hyvän lähde, ja ettei sinussa ole mitään pimeyttä.

Herra Jeesus, sinä olet valkeus ja valkeuksien Isä. 



Saarna 26.9. 2007 ke

Teksti Psalmi 86:13
Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. 

Herra, sinä voitit tuonelan vallat. Sinun 
voittosi näytti ensin tappiolta, kun sinä kuolit.

Mutta sitten ymmärsin: vain syntiuhriksi 
vuodatettu Jumalan Pojan viaton veri 
lunastaa ihmissielut tuonelan otteesta.

Herra, vallastasi kuoleman yli todistaa se että 
nousit kuolleista kolmantena päivänä 
hautaamisesi jälkeen. 

Tuonela ei voinut pitää sinua otteessaan, 
vaan sinä veit sinnekin viestin: Uskomalla 
Herraan Jeesukseen saa synnit anteeksi ja 
pääsee iankaikkiseen elämään*).

Herra, auta minua aina luottamaan itseesi, 
niin etten jää koskaan pysyvästi epäilemään rakkauttasi ja huolenpitoasi, en 
elämässä enkä kuolemassa. Aamen.

*) 1.Piet.3:18-20, 4:16
Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa 
meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,jossa hän myös 
meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,
jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun 
valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.
Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, 
mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää 



Saarna 27.9. 2007 to

Teksti Roomalaiskirje 8:18
Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden 
rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. 

Herra, sinä tiedät kärsimykseni. 
Silloin kun tulit luokseni ja pelastit 
minut, taivas ylläni näytti pilvettömältä 
ja linnut lauloivat.

Vähitellen taivas pilvistyi ja alkoi tuulla. 
Tuuli toi kylmää ilmaa, hiekkaa ja roskia. 

Palavien jätteide haju tunkeutui nenääni 
jostain kaukaan. Minua alkoi paleltaa. 
Sitten oksensin kun haju kävi 
sietämättömäksi.

Herra, en ole vieläkään tottunut löyhkään joka synnistä kohoaa, en omaan 
löyhkääni enkä siihen mikä kantautuu kaupungin kujilta ja huoneistojen ovien 
raoista.

Tulee välillä niin huono ja heikko olo ettei tahdo jaksaa seistä.

Ja Herra, sitten ne äänet. Huokauksia, hiljaisia, mutta niin tuskan ja ahdistuksen 
täyteisiä että ne tuntuvat joskus hajottavan pääni. Tuskan, vihan ja 
välinpitämättömyyden katseita, parahduksia, kovia, kylmiä askeleita joita ei 
saattele yksikään lempeä sana.

Itsekkyyttä ja silkkaa pahuutta, uhkaa, pahoinpitelyä ja murhaa huokuu minua 
vastaan kun avaan lehden ja tv:n.

Herra, kaikkea tätä on vaikea kestää. Ennen uin siinä kuin kala vedessä ja särvin 
sieluni täydeltä kaikkea maailman inhotusta ja saastaa, sitä kateuden ja 
kieroutuneen ihmismielen maustamaa tuotosta, jota väitettiin maittavaksi elämäksi.

Mutta kun sinä Herra herätit minut näkemään, ajattelemaan ja tuntemaan 
opetuslastesi tavalla, voin pahoin yhä uudestaan nähdessäni pahan.

Ennen olin osa sitä. Nyt sen näkeminen tekee kipeää. Niin moni ihminen matkalla 



ikuiseen pimeyteen iloksi ja onneksi kutsuttu tyhjyys sisimmässään. 

Herra, en jaksaisi ellet tukisi minua päivittäin. En jaksaisi ellen tietäisi olevani 
matkalla tulevaisuuteen, jossa laululinnut tulevat jälleen liitelemään suloäänin 
aurinkosi lämpimässä loisteessa, ikuisesti. 

Herra, anna voimaa rukoilla hukkuvan maailman puolesta. Olinhan ennen itsekin 
osa sitä. Suuressa armossasi sinä tulit ja pelastit minut. Siksi sinä maailmaan tulit, 
että maailma sinun kauttasi pelastuisi.

Herra tule, ja toimita työtäsi edelleen. Pelasta, puhdista ja paranna, ja varjele 
pelastamasi tielläsi joka päivä. 

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen 
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. [Room. 5:8, 8:32] 
"Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Joh.3:16-17



Saarna 28.9. 2007

Teksti Roomalaiskirje 8:19-21
Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä.
Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta 
tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, 
että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten 
vapauteen ja kirkkauteen.

Herra, onko todella niin että sinä tulet 
kerran uudistamaan metsän puut, järvet, 
kukkulat ja pensaatkin kaikkine 
asukkaineen?

 Onko niin ettei luonnon tuhoutuminen ole 
lopullista?

Herra, tietävätkö oravat, hirvet ja taivaalla 
viipottavat harakat ihmistä paremmin 
mistä apu kerran tulee? Odottavatko 
järvien ja merien kalatkin sinulta pelastusta, eikä suotta?

Herra, onko todella niin että sinä olet varannut koko luomakuntaasi varten joitain 
uutta, jotain ihmeellistä, joka pysyy ikuisesti ja joka loistaa sinun uudeksi luotujen 
lastesi kirkkautta ja vapautta.

Herra, anna minun aina muistaa miten kallis on sieluni lunastus sinun veressäsi. 
Aamen.

Kukaan ei voi veljeänsä lunastaa eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa. Sillä hänen sielunsa lunastus on 
ylen kallis ja jää iäti suorittamatta Psalmi 49:7-8
Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen Kolossal.1:14



Saarna 29.9. 2007 la

Teksti Luukas 7:16
Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Meidän keskuuteemme 
on ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut kansansa avuksi." 

Herra, sinä herätit kuolleen nuorukaisen, jonka ruumis oli 
mätänemässä! Tapahtuman todistajat joutuivat pelon valtaan ja 
ylistivät Isääsi sanoen: "Meidän keskuuteemme on ilmaantunut 
suuri profeetta. Jumala on tullut kansansa avuksi." 

Herra, sinä teit tunnustekoja, mutta sanoit myös että sinun 
seuraajasi tulevat tekemään samanlaisia tekoja kuin sinäkin, ja 
suurempiakin, koska sinä menet Isän luo.

Herra, minäkin haluaisin herättää kuolleita! Vai haluaisinko todella? Jos niin 
tapahtuisi, oma kotiaruha olisi pian mennyttä. Ihmiset alkaisivat vaivata minua 
puhelinsoitoilla ja kirjeillä: ”Auta minua!” Lehdet kertoisivat ihmeistä, tv tulisi 
paikalle...

Herra, missä olisi silloin sinun ylistyksesi? 

Herra, silloin ihmiset saisivat kuitenkin tietää, että on elävä Jeesus, joka auttaa.
Herra, tule ja vaikuta seurakunnassasi niin kuin ennenkin, syntien katumista ja 
uskoa syntien anteeksisaamiseen nimessäsi. 

Herra, tule ja auta sairaita ja vaivattuja ihmisiä niin, että he tulevat autetuiksi ja 
pääsevät kuormistaan.

Herra, anna minulle usko siihen että olet sama, muuttumaton Vapahtaja 
kaikkivaltiaassa voimassasi kuin olit kaksi tuhatta vuotta sitten. Anna minun olla 
käytössäsi niin kuin tahdot. Aamen.

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita 
minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, Joh. 14:12
Päivän saarnojen tekstit seuraavat Sanan Aika 2007 jaotusta



Saarna 30.9. 2007 su

Teksti Matteus 18:1-6
Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat 
Jeesuksen luo ja kysyivät: "Kuka on 
suurin taivasten valtakunnassa?" 
Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, 
asetti hänet heidän keskelleen
ja sanoi: "Totisesti: ellette käänny ja tule 
lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten 
valtakuntaan. 
Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, 
on suurin taivasten valtakunnassa. 
Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa 
luokseen minut.

Luontaistuotekaupasta saa ostaa monia eksoottisia valmisteita, mutta 
nöyryyttä siellä ei ole myytävänä. Kuinka moni nöyryydestä olisi edes 
kiinnostunutkaan. Mitä sillä tekee? Eikö nöyryys ole heikkoutta ja pysähtyneisyyttä, 
jota järkevä ja eteenpäin suuntautunut ihminen karttaa ottamasta puheeksikaan?

Nöyryys tulee ajankohtaiseksi usein vasta silloin kun itseen sattuu kyllin kipeästi.
Kipu saattaa tulla nöyryyden puutteesta kärsivän ihmisen iskuista. Kipu saattaa 
tulla myös siitä että huomaa oman nöyryysvajeensa rikkovan tärkeitä 
ihmissuhteita.

Nöyrtyminen on suurta armoa. Se ei tapahdu käskemällä vaan Jumalan 
kypsyttävästä vaikutuksesta. 

Mitä nöyryys on? Eikö se ole hiljaa olemisen ja avoimin korvin kuulemisen mieltä? 
Eikö se olekin avoimmuutta ajatella asioita uudesta näkökulmasta ja avoimmuutta 
ottaa vastaa vaikutteita jotka muuttavat omia tapoja ja käytäntöjä.

Aidon nöyrtymisen suurin siunaus on siinä että se avaa ikkunan taivaaseen, josta 
Jumalan huolenpito ja armahtava rakkaus virtaa sydämeen, jonne nöyrtyminen on 
avartanut niille tilaa.

Nöyryys on yhtä kaukana nöyristelystä kuin itä on lännestä. Nöyristely on syntiä, 
nöyryys on kunnian antamista kanssaihmisille ja Jumalalle, ja samalla Jumalalta 
saadun oman ihmisarvon tervettä tiedostamista.

Ylpeä väsyy yrittäessään pärjätä omin voimin, nöyrä virkistyy ottaessaan vastaan 
taivaan Isän hyvyyttä, joka ravitsee hänet päivästä päivään. Ylpeä itseriittoisena 
epäilee Jumalan rakkautta, nöyrä on taipuvainen uskomaan epäilemättä. 



Jeesus, anna minulle aidon nöyrtymisen armo. Anna minun myös päästä 
tuntemaan oma arvoni, jonka sinä olet minulle rehellisesti suonut.Aamen.
Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta 
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