
Saarna 23.4. 2007
 

TEKSTI PSALMI 23:1,2
Daavidin psalmi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. 
Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä 
saan levätä.

 
”Tähän mennessä kaikki hyvin!” hihkaisi katolta putoava 
mies viidennen kerroksen kohdalla.” 

Joillekin lienee tuttu yllä oleva kasku, joka kertoo huumorin 
keinoin siitä miten absurdia ihmiselämä voi olla.

Elämän hallinta voi pettää joskus enemmän kuin totaalisesti, ja emävale nähdään 
parhaaksi keinoksi selvittää pieleen menneet asiat, vaikka äkkipyssäys on kuitenkin 
edessä.

Jeesus kuitenkin tahtoo olla umpikujaan joutuneen ihmisen hyvä Paimen. Jos koet 
olevasi ylitsepääsemättömässä tilanteessa, kerro huolesi hänelle. 

Jeesus haluaa johdattaa sinun elämäsi kuviot turvallisesti kohdalleen, niin että saat 
levätä vapaana sekasorrosta ja huolten puserruksesta.

Hyvä Paimen johdattaa sinut vihreille niityille vetten ääreen. Siellä saat levätä.



SAARNA 24.4. 2007

TEKSTI PSALMI 23:3-4
Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian 
tähden.
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet 
minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. 

 
Tänään silmiini osui juuri julkaistu uutinen Australiasta. Kuudetta vuotta 
yhtäjaksoisesti jatkunut, tilastoidun historian pahin kuivuus on johtamassa siellä 
katastrofiin.
Maan kaakkoisosa tuottaa 40 % koko 
Australian maataloustuotteista ja vesi 
maan kasvuun saadaan kahdesta 
joesta, Murraysta ja Darlingista, jotka 
ovat kuivumaisillaan. 

Jos toukokuussa ei saada sateita, 
viljelysten kastelu lopetetaan 
kaupunkien vesihuollon turvaamiseksi, 
ja silloin sadon menettämisen lisäksi 
suuret määrät hedelmäpuita kuolee. 

Maanviljelijöiden tulevaisuus vaikuttaa synkältä ja se näkyy myös itsemurhien 
nopeana lisääntymisenä. On olemassa myös vaara kalakannan totaalisesta 
tuhoutumisesta.

Jumalalle on silti kaikki mahdollista. Raamatussa hän lupaa lähettää sateen 
kaikkialle, missä turvaudutaan aidosti häneen ja pyydetään häntä avuksi. Sakarja 
14:17. 

Kuningas Daavid laulaa täydellisestä turvasta elämän eri kriisitilanteissa. Jumalaan 
turvaavalle pimeä murheen laaksokin on turvallinen paikka sillä Kaikkivaltias suojaa 
häneen luottavaa sielläkin, ja ohjaa lastaan oikeaa tietä nimensä tähden.

Jeesus, auta minua kertomaan muillekin sinun suuresta voimastasi ja avustasi, niin 
että sinut voidaan löytää avuksi suuressa hädässä. Aamen



Saarna 25.4. 2007
 

TEKSTI PSALMI 23: 5-6
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen.
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan 
asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

Halu paeta maailman kovaa todellisuutta pilkahtaa esiin varmaan usealla 
meistä, kun elämä oikein koettelee vastoinkäymisillä tai syvällä arjen harmaudella.
Moni pakeneekin, mikä alkoholiin, 
mikä uusiin ihmissuhteisiin, mikä 
huumeisiin, mikä kulutusjuhlaan, mikä 
viihteeseen, mikä masennukseen 
lääkkeineen.....

 Voisiko olla mahdollista saavuttaa 
olotila, jossa mitkään iskut eivät 
rampauttaisi eivätkä mitkään 
vastoinkäymiset masentaisi 
lopullisesti?

Voimakkaan rakkauden ympäröimänä oleminen olisi ehkä useimpien mielestä paras 
suoja elämän kovia kolhuja ja hiljaista hivutusta vastaan. 

Itse asiassa tähän pääseminen on mahdollista kenelle tahansa, sillä elävä Jumala 
todella tahtoo ympäröidä hyvyydellään ja rakkaudellaan jokaisen meistä.

Toivottavasti ylpeyskään tai uhmakas halu hallita itse omaa elämäänsä ei muodostu 
kenellekään esteeksi antaa elämäänsä taivaan Isän kämmenen suojaan,eikä 
myöskään överiksi menevä omavastuuajattelu.

Muista aina, että Jumala ei kyllästy eikä väsy ajattelemasta sinua ja elämääsi 
positiivisesti.Kun pyydät, hän itse tulee ja ympäröi sinut hyvyydellään. Sinä saat 
levätä.

Jeesus, sinä olet tuonut kaikki taivaan Isän aarteet ulottuvillemme. Suo, että 
uskallamme omistaa niitä itsellemme entistä enemmän sinun kauttasi. Aamen.



Saarna 26.4. 2007
TEKSTI HESEKIEL 34:11-12
"Näin sanoo Herra Jumala: Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä 
huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat 
hajaantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani 
ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä 
päivänä ovat kaikonneet.

 
Jeesus, sinä olet luvannut etsiä minut ja tuoda takaisin 
laumaasi, jos eksyn siitä pois. Laumassasi olen turvassa pedoilta ja 
kaikilta muilta vaaroilta.

Jeesus, sinä olet minun ja kaikkien omiesi hyvä Paimen, joka rakastat lampaitasi 
niin paljon, että olit valmis antamaan henkesi edestämme. Sinä et paimenna meitä 
muodon vuoksi, vaan sinä todella välität meistä jokaisesta.

Jeesus, anna meille laumasi lampaille yksi sydän ja yksi sielu, niin kuin sillä oli sen 
syntyhetkillä kauan sitten (Apt.4:32.), niin että maailma uskoisi että Jumala on 
lähettänyt sinut maailman Vapahtajaksi. Aamen (Joh.17:21). 



Saarna 27.4. 2007
 

TEKSTI JOHANNES 10:11
"Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden 
puolesta. ”

Mistä tunnistaa mannekiinit ja todentekijät? Mannekiinit vain vaihtavat 
pukuja näyttääkseen hienolta. Toden tekijät sen sijaan panevat itsensä likoon 
toisten puolesta.

Jeesus oli tällainen persoona, joka antoi itsensä alttiiksi korvauksia kysymättä. 
Mutta kuinka moni meistä on valmis palkattomaan toimeen, jossa vielä saa haukut 
palkakseen?

Mannekiinina oleminen, itsensä korostaminen ja esiin tuominen yhä uusilla tavoilla 
on ajan henki. Minä, minulle, minun, kuuluvat sanat tyhjänpuhujien suusta yhä 
uudelleen.

Meneehän se näinkin, viihdelinja, siihen saakka kun kaikilla raha edes jotenkin 
riittää huvituksiin. Mutta mitenkäs sitten suu pannaan kun koittavat totiset ajat ja 
jonkun pitää ottaa vastuu asioiden hoidosta? Onko siihen virkaan tulijoita? 

Kovat ajat, jossa näkkileipä ja tonnikala ovat lounasantimet päivästä toiseen, ovat 
koittaneet jo yllättävän monelle kansalaiselle suloisessa Suomen maassa. 

Kuka välittää ja kenestäkin, etteivät kovat ajat eri muodoissaan saavuttaisi meitä?
Palkkagurut keräävät muhkeat palkkiot, mutta eivät ole tosi vastuussa ongelmien 
välttämisestä eikä niiden kohtaamisesta.

Jos Jumalalta haluaa kysyä neuvoa, hän vie meidät hyvän Paimenen, Jeesuksen 
luo. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän neuvoo sinua ja minua 
maksutta, ja on tosissaan. Hän ei väisty viereltämme minkäänlaisten ongelmien 
edessä. 



Saarna 28.4. 2007
TEKSTI JOHANNES 10:14-15
"Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat 
minut,
niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän. Minä panen henkeni 
alttiiksi lampaiden puolesta.”

Jos kaikkivaltias Jumala on olemassa, niin on käsittämättömän 
mieletöntä että hän päästää Jeesuksen kautta luokseen tulevat niin 
lähelle itseään.

Kuvittele kaksi suurvallan päämiestä keskustelemassa keskenään tai Englannin 
kuningatarta hoveineen. Voisitko ajatella meneväsi muina miehinä heidän 
luokseen, paiskata käpälää ja alkaa keskustella heidän kanssaan yhtenä heistä, 
tasavertaisena keskustelukumppanina?

Näin kuitenkin tapahtuu, ja vielä syvemmin, kun me lähestymme kaikkivaltiasta 
Jumalaa Jeesuksen kautta. Me huomaamme tuntevamme Jeesuksen yhtä hyvin 
kuin taivaan Isä tuntee Poikansa Jeesuksen ja Jeesus tuntee Isänsä. 

Jumalasta tulee meidän liittolaisemme ja lähiystävämme, ja vielä enemmän, 
hänestä tulee tosi sukulaisemme, oma Isämme, joka on taivaissa.
Milloinkaan meidän ei tarvitse pelätä Jumalaa, vaan saamme kutsua häntä:” Isi, 
tule tänne! Minulla on asiaa!” Ja Isä tulee ja kuuntele ihan tosissaan*).

Näin läheisen, alkuperäisen yhteyden Jumalaamme Jeesuksen sovitustyö ristillä on 
luonut. 

Suurin kunnia minkä voimme koskaan saada osaksemme on saada kuulua 
Jeesuksen, hyvän Paimenen omaan laumaan !
 
*)Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. 
Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: 
"Abba! Isä!" Room.8:15
 
Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta 



Saarna 29.4. 2007
TEKSTI JESAJA 40:26-31
Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on 
ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei 
uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa.
Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa.
Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät, nuorukaiset 
kompastelevat ja kaatuvat,
mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden 
voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He 
juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy.

Eräs tunnettu julistaja on todennut mielipiteenään, että nykyinen työ 
Suomen seurakunnissa on toteutettu niin että suurin osa siitä voidaan hoitaa aivan 
hyvin ilman Jumalaa. 
Julistaja kehotti seurakuntia tarkistamaan työn suuntaa sellaiseksi, että sen 
toteutumiseksi tarvitaan ihmettä, siis Jumalan puutumista asioiden kulkuun. 
Lähetystyö on ollut kautta aikain ihmeeseen perustuvaa, siihen luottamista, että 
Jumala herättää sanansa kuulleissa uskon Jeesukseen Pyhän Henkensä kautta.
Vaikuttaa siltä, että ns. Vanhan kristikunnan alueella Euroopassa ollaan nyt yhä 
enemmän piilottamassa evankeliumia. Siitä on tehty yksityisasia, josta ei juuri saisi 
puhua julkisesti toisille. Jumalan paikalle on tunkeutunut järki ja mammona eri 
muodoissaan.
Järki sanoo: Jumalaa ei ole, koska järki ei Jumalaa ymmärrä. Mammona sanoo: 
Jumalaa ei tarvita, koska rahalla saa ja hevosella pääsee.
Ollaanko Euroopassa tultu tilanteeseen jossa Jumala ei kerta kaikkiaan mahdu 
ihmisten elämään?
Tilanne on ollut tuttu jo Israelin viisaalle kuninkaalle Salomolle. Tämä käy ilmi 
hänen rukouksestaan:
Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna; anna minulle ravinnoksi määräosani 
leipää,etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi: "Kuka on Herra?" ja etten 
köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä vastaan.Sananlaskut 30:8-9.
Me ihmiset saatamme langeta itsekeskeiseen harhaluuloon, että voimme elää kuin 
Jumalaa ei olisi olemassakaan, mutta silti sisimmässä kaihertaa, niin kuin tälläkin 
hetkellä Euroopassa. 
Sisäinen pahoinvointi, yksinäisyys ja elämän tarkoituksettomuus ovat kuin syöpä 
Euroopan kansojen sisikunnassa. 
Jumala käyttää meidän pienten ihmisten harha-ajatuksiakin raivatakseen itselleen 
jälleen tien luoksemme, ja niin korvat aukeavat kuulemaan jälleen meitä rakastavan 
, elävän Jumalan äänen, joka puhuu Raamatussa lohduttaen profeetan kautta:
”Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät, 
nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat,mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat 
uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he 



vaeltavat eivätkä väsy.”
Jeesus, elävän Jumalan Poika, anna minun päästä ymmärtämään sinun ja Isäsi, 
taivaallisen Isämme kaikkivaltiutta ja suuruutta. Aamen



Saarna 30.4. 2007
TEKSTI PSALMI 66:3
 
Kuinka pelottavia ovatkaan sinun tekosi! 
Viholliset nöyrtyvät sinun edessäsi 
suuren voimasi tähden. 

 
 
 
 
Herra, monille sinä olet rivi 
kirjaimia tieteellisen tutkimuksen 
sivuilla. Monille sinä olet kirosanan 
kaltainen hokema. Monille sinä olet 
pikkulasten pehmolelu, jolla aikuiselle ei ole merkitystä. Monille sinä olet jumala 
uskontojen korissa, jossa uskonnot ovat toistensa veroisia. 
Mutta monille sinä olet ainoa elävä Jumala, maan ja taivaan Luoja, jonka 
ainokainen Poika Jeesus Kristus sovitti kuolemallaan ihmiskunnan synnit.
Maailman on suorastaan mahdotonta ymmärtää, saati hyväksyä sitä tosiasiaa, että 
kerran sinä tulet ilmestymään kirkkaudessasi ja että silloin kaikkien silmät näkevät 
sinut ja että silloin jokainen polvi notkistuu edessäsi, niin taivaassa kuin maan 
päällä kuin maan alla. 
Ainostaan Pyhän Henkesi valistamat ymmärtävät suuruuttasi, ja mekin niin 
vajavaisesti. Mutta sinä ymmärrät pienuuttamme ja heikkouttamme, ja siksi itse yhä 
uudelleen vakuutat meitä rakkaudestasi meitä kohtaan ja siitä, että sinulla on 
todella kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Sinä kirkastat meille myös sen, että meillä ei ole taistelu ihmisiä vastaan, vaan 
taistelu pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa*).   
Sinä tahdot kaikkien  ymmärtävän että sinä rakastat heitä  ja haluat vapauttaa 
jokaisen saatanan valhekahleista sinun vapauteesi, ja että  näin tapahtuu kun joku 
nöyrtyy ottamaan vastaan sinut ja uskomalla syntinsä anteeksi ristinkuolemasi 
perusteella. 
Jeesus, auta minua muistamaan voimasi määrätöntä suuruutta, niin etten masennu 
ja tule pelon tähden voimattomaksi, vaan että tuon rohkeasti julki että sinä olet 
jumalien Jumala ja herrojen Herra, jolla on hallussaan tuonelan ja kuoleman 
avaimet. Aamen
 
*)Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja 
vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden 
henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ef.6:12



Saarna 1.5. 2007
 

TEKSTI PSALMI 66:4
Koko maa kumartuu eteesi, koko maa laulaa kiitostasi ja ylistää nimeäsi. 

 
Luomakunnalle on luonnollista ja mieluisaa kumartua tervehtien Luojansa 
eteen ja osoittaa hänelle 
kunnioitusta kiittäen ja ylistäen, 
ihmistä lukuun ottamatta.

 Luomakunta on sopusoinnussa 
Luojansa kanssa, ihmistä lukuun 
ottamatta. 
 
Miksi olet ihminen kapinassa 
Luojaasi vastaan, niin että sinulle 
on vastenmielistä kumartua 
hänen eteensä kiittämään häntä? 

Miksi sinulle, ihminen, on niin vaikea antaa hänelle kunnia ja ylistys, ja tunnustaa 
hänen omistusoikeutensa luomakuntaansa, myös sinuun?

Mitä hyödyt vapaudenkaipuustasi, sinä ihminen, jonka päivien määrä on 
enimmilläänkin 80 tai 90 vuotta, ja nekin täynnä vaivaa ja turhuutta? 

Etkö voisi pysähtyä ajattelemaan vakavasti sitä mitä Luojasi tahtoo lahjoittaa 
sinulle?

Hän ei ole mitään velkaa sinulle, mutta sinä olet saanut häneltä lahjaksi elämän.
Nyt hän tahtoo lahjoittaa sinulle vielä toisen elämän, jossa saat elää ikuisesti vailla 
kuoleman pelkoa ja synnin tuomaa syyllisyyttä. 

Ovatko syntisi ja halusi itse päättää omasta parhaastasi sinulle niin tärkeitä, että 
olet valmis hylkäämään Luojasi sinulle tarjoaman ystävyyden ja armahtavan 
rakkauden, jonka osallisuuteen pääsemisen avasi sinulle tien hänen Poikansa 
Jeesus Kristus?

Älä ole mieletön, vaan käänny ja anna Jeesuksen pelastaa itsesi. Hänelle se on 
mahdollista!



Saarna 2.5. 2007 
TEKSTI PSALMI 66:7
Hän hallitsee voimallaan iäti, hän pitää silmällä kansoja. Älköön kukaan nousko 
kapinaan häntä vastaan.
 

Herra, miten turvallista on tietää että 
sinä hallitset maailmaa ja sen kansoja. 

Mitään ei voi tapahtua sinun tietämättäsi ja 
sallimattasi. Silloinkin kun maailma tuntuu 
repeävän väkivallan ja saastumisen takia, 
sinä olet Herra. Sinä säädät kansojen 
kohtalot. 

Sinä tahdot kansoille hyvää. Sinä lähetät lapsesi maihin ja kansoihin kertomaan 
pelastusteoistasi. Sinä tahdot kansojen vaeltavan totuudessa ja pyhässä 
rakkaudessa, niin ettei kansa sorra omia jäseniään tai toisia kansoja.

Sinä julistat kaikille kansoille lastesi kautta: kääntykää pahoilta teiltänne minun 
puoleeni, sillä minä tahdon armahtaa! Onnellinen se kansa, joka nöyrtyy 
noudattamaan kutsuasi, ja antaa sinun pelastaa itsensä Poikasi Jeesuksen kautta.

Heille käy hyvin tässä elämässä ja tulevassa, sillä olethan luvannut: ” etsikää ensin 
Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille 
annetaan”. Matt.6:33.

Sinä olet hyvä Jumala, joka vihaat pahaa ja olet luvannut toimittaa oikeuden 
kaikille sorretuille.

Varjele minua katkeroitumasta ja ottamasta oikeutta omiin käsiini. Anna minulle 
ymmärrystä ja voimaa odottaa sinun aikojasi ja odottaessani rakastaa 
vihamiehiänikin. 

Ravitse minut hyvyydelläsi, niin että saan elää armosi ja totuutesi varassa koko 
elämäni, ja julistaa kaikille kohdalleni lähettämillesi: Herra on hyvä, uskokaa 
häneen ja rakentakaa elämänne yksin hänen varaansa. Aamen



Saarna 3.5. 2007
TEKSTI HEPREALAISKIRJE 13:12-13
Jeesus kärsi ja kuoli kaupunginportin ulkopuolella pyhittääkseen kansan omalla 
verellään.
Lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle, hänen häväistystään 
kantaen.

Jeesus, sinun ristinkuolemasi oli häpeällinen, rikollisen kuolema. Se oli 
kuitenkin Isäsi ja sinun suunnitelma alusta asti. 
Vain tahrattoman, synnittömän Jumalan Pojan 
veri voisi puhdistaa ihmisen lankeemuksen 
jälkeen taas pyhäksi, niin että hän voi astua 
eteesi.

Ylpeälle, itseriittoiselle maailmalle karvas 
totuus ihmisen tilasta ilman Kristusta on 
katkeraa luettavaa. Siksi ristin häväistys pysyy. 

Jeesuksen risti on häväistys kaikille, jotka haluavat elää valheen vallassa ja seurata 
mielin määrin omia päätelmiään. 

Siellä, missä elävän Jumalan Henki koskettaa ihmisen sisintä syntyy kaipuu 
Jumalan luo, mutta myös taistelu siitä suostuuko ihminen Jumalan kutsuun.

Pyhän Hengen puhuttelussa oleva alkaa tajuta että Pyhä, elävä Jumala on totta, ja 
että hän on nyt kutsumassa ihmislasta seuraamaan itseään. 

Kun Jumalan kutsuun on saanut vastata myöntävästi, huomaa jossain vaiheessa 
tulleensa myös Jeesuksen häväistyksen kantajaksi. 

Maailma pilkkaa heitä jotka ovat siirtyneet pimeydestä valkeuteen. Joku osallistuu 
toisten pilkkaan siksi, että hänen oma kiinnostuksensa Jeesusta kohtaan ei tulisi 



ilmi.

Herra antakoon tällaisille pilkkaajille armon saada rohkeutta tulla Jeesuksen luo 
kavereiden mielipiteistä piittaamatta!
Usko Jeesukseen ei ole hävettävä asia. Häpeä on heillä, jotka valehtelevat totuutta 
vastaan.



Saarna 4.5. 2007
 

TEKSTI HEPREALAISKIRJE 13:14
Eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia, vaan me odotamme ikävöiden sitä 
kaupunkia, joka tulee. 
 
Yhä useammalla suomalaisella on sijoitettavaksi 100 000 euron suuruinen 
summa rahaa. Näin tietää kertoa erään 
pankin asiakaslehti. Suomalaisten 
vaurastuminen näkyy myös 
kerrostaloasuntojen ja omakotitalojen 
koon kasvamisena ja niiden varustelutason 
kohoamisena. 

Inflaatio on tällä hetkellä matala ja rahan 
arvo säilyy suhteellisen hyvin. On 
pääomien aika.

On ollut toisenlaisiakin jaksoja. Vuosikymmenet inflaatio laukkasi Suomessa ja 
rahan arvo kutistui yhä uudelleen. Se hyvä puoli asiassa oli että lainojen 
takaisinmaksu helpottui, kun kansalla oli kuitenkin runsaasti palkkatyötä tarjolla.

Inflaatio ei ole uusi ilmiö. Historian kirjat kertovat että jo muinaisessa Rooman 
valtakunnassa inflaatio saattoi mitätöidä suuriakin summia. 

Eräs rikas roomalainen nainen antoi suuren summan sikäläistä valuuttaa orpojen 
lasten kotia varten, mutta inflaatio söi lahjoitetun pääoman ennen kuin sitä 
ehdittiin käyttää lasten hyväksi.

Taloustilanteet ovat aikojen kuluessa vaihdelleet valtioitten sisällä ja niin myös 
valtakuntien rajat ja maitten nimet. Sodat ja luonnonmullistukset ovat tuhonneet 
suurimman osan historian kuluessa rakennetusta. Esimerkiksi Rooman valtakunnan 
runsaasta rakennuskannasta on jäljellä enää pieni ripe, pääomista ei mitään, 
rakennusten raunioita sitäkin runsaammin, 

Historia osoittaa, että raha ja tavara ovat sikseenkin epävarmoja turvallisuuden 
lähteitä, ja viimeistään muutaman vuosikymmenen kuluttua kuolema erottaa 
omistajan omaisuudestaan.

Kun ajattelee elämää pitkässä juoksussa, alkaa ymmärtää paremmin taivaallisen, 
iankaikkisen kodin merkitystä. Raamatussa Jumala ilmoittaa selvästi, että sellainen 
paikka on, ja että sinne pääsee jokainen haluava*). 



Tuossa kodissa ei enää sota eikä kuolema vieraile. Ilmestyskirjassa kerrotaan miten 
taivaassa kansat vaeltavat ja keräävät rikkauksia ja tuovat ne säilytettäviksi 
pääkaupunkiin, uuteen Jerusalemiin. Ilm.21:24.

Taivaassa on elämää, eikä se lopu milloinkaan, ja Jeesus on tie taivaan kotiin.
Jeesus, suo etten kiinnitä sydäntäni epävarmaan ajalliseen, vaikka sitä joskus 
karttuisikin. Anna minun aina muistaa se, mikä kestää iankaikkisesti, ja elää sen 
mukaisesti. Aamen

*)Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Ilm. 21:6



Saarna 5.5. 2007
TEKSTI JOHANNES 16:22
Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän 
sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. 

Tuskatonta elämää ei löydy maan päältä. Jeesuksen seuraajatkaan eivät ole 
vapaat kärsimyksistä. Me sairastumme, vanhenemme ja kohtaamme muitakin 
vastoinkäymisiä.

Kanssaveljillämme ja sisarillamme oli kauan sitten aivan erityinen syy 
voimakkaaseen ahdistukseen, ja se oli pelko menettää Herra ja jäädä yksin. Näin 
kävikin hetkiseksi, kun Jeesuksen ristinkuolema lähestyi. 

Jeesus kuitenkin lohdutti ja rohkaisi apostolejaan ja muita lähellään olevia 
lupauksella tulla jälleen heidän luokseen, ja nyt pysyvästi. 

Ilo, jonka kanssaveljemme ja sisaremme 
kokivat nähdessään ylösnousseen Herran, oli 
valtava.

Sama ilo leijuu edelleen maan päällä ja on 
altis tavoittamaan jokaisen, joka tulee 
Jeesuksen luo. 

Lapsena kastettuja Jeesus kutsuu 
tiedostamaan kasteensa merkityksen ja sanomaan hänelle: saat olla oma 
Vapahtajani. Se kastettu, joka ottaa kasteensa vakavasti, pelastuu, sillä 
henkilökohtainen Jumala-suhde on myös ymmärryksen asia.

Jeesus pitää minkä lupaa. Hänen antamaansa iloa ei voi kukaan ottaa meiltä pois. 
Jeesuksen ilo on koettavissa elävän seurakunnan keskellä, niin kuin myös 
yksinäisyydessä.Jeesus on kanssamme alati, eikä jätä meitä koskaan yksin. 

Jeesus sanoo sinulle ja minulle: ”Älä pelkää, usko ainoastaan.”Luukas 8:50.
 
Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta 



Saarna 6.5. 2007 sunnuntai
 

TEKSTI JOHANNES 1:1-4
Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli 
Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole 
syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.

Jeesus, sinä olet valo joka valaisee pimeän mieleni. Pyhän Henkesi 
opastuksella alan alan aavistaa jotain luomistyöstäsi ja sen suuruudesta ja 
ihmeellisyydestä. 

Jeesus, oletko sinä itse todella voima, joka loi 
maailmankaikkeuden ja kaiken mitä siinä on? 

En jaksa käsittää sitä, mutta tahdon uskoa 
sinun ilmoitustasi Raamatussa.

Jeesus, jos tosiaan on niin kuin sanot, niin 
silloin kaikki näkyvä ja näkymätön on sinun 
suunnittelemaasi, ja sinä tiedät tarkasti miten 
kaikki toimii ja vaikuttaa. 

Jeesus, silloin sinä tiedät myös sen mikä parantaa haavat joita saan sieluuni synnin 
kovettamassa maailmassa. Sinulle on mahdollista puhdistaa ja parantaa, koska sinä 
olet Luoja ja Lunastaja.

Jeesus, miksi on monta kertaa niin vaikea ymmärtää sinua, vai yritänkö käsittää 
silloin kun ymmärrystä olisi luottaa sinuun, ihmetellä iloiten salaisuuksiasi ja 
suostua kannateltavaksesi.

Jeesus, opeta minut ymmärtämään niin kuin on viisasta. Lisää minulle Pyhän 
Henkesi valoa, sinun valoasi. Aamen
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