
Saarna 7.5. 2007
TEKSTI PSALMI 98:7
Pauhatkoon meri kaikkineen, juhlikoon maa, juhlikoot sen asukkaat! 

Juuri nyt ei tunnu olevan erityistä juhlan aihetta. Sellaisia madon lukuja on 
sadellut pitkin kevättalvea maapallon luonnon tilasta. 
 Miten meille Telluksen tallaajille oikein käy, 
jos mantereet kuivuvat helteessä ja meret 
kuolevat pystyyn ja juomavesikin käy vähiin?
Ennen saattoi ajatella maan pysyvän 
kierrollaan iäti elinvoimaisena, ja se toi 
elämään sentään turvallisen jatkuvuuden 
tuntua. Nyt sen sijaan lähes käsketään 
suojautumaan auringon poltteelta uv-lasein 
ja suojakerroinvoitein täällä pohjoisessa 
Suomessakin.
Jeesus tosin ennusti jo kauan sitten tällaisten aikojen tulevan, ja hän kehotti 
omiaan kohottamaan silloin päänsä toivorikkaasti pystyyn. Jeesus sanoi omiensa 
vapautuksen päivän olevan tuolloin lähellä.
Niin onkin, että maailma arvoineen on väjäämättä matkalla tuhoon. Sen näkee 
siitäkin millä innolla ilmakehää kuumentavia hiilidioksidipäästöjä edelleen suolletaan 
taivaalle elintason nimissä.
Sen näkee myös siitä miten pahoja ihmiset ovat toisilleen, ja siitä miten hyvin pyhä 
Jumala onnistutaan piilottamaan koskettamasta omaatuntoa.
Kuka katuu pahaa ja missä tehdään siitä parannusta? Luojan kiitos evankeliumi 
Jeesuksesta menee eteenpäin valtavalla vauhdilla Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-
Amerikassa. 
Siinä on toivoa, ja totisesti vastaanotettu Jeesus Kristus muuttaa myös uusien 
lastensa elämäntapoja, niin että epärehellisyys vaihtuu rehellisyyteen ja kirous 
kiitokseen.
Silti on niin ettei Jumalan lasten elämän keskus ole rahan ja tavaran keräämisessä, 
vaan se on Jeesuksessa itsessään ja hänen maassaan, taivaassa, joka on kristityille 
kodeista paras ja rakkain.
Taivaan koti on meille kristityille rakas ennen muuta siksi että kohtaamme siellä 
rakkaan Vapahtajamme Jeesuksen kasvoista kasvoihin ja saamme olla aina hänen 
kanssaan, joka on kaiken hyvyyden lähde. 
Tästä todistaa meille Jumalan sana, Raamattu yhdessä Jeesuksen Hengen, Pyhän 
Hengen kanssa.
Pyhä Henki todistaa myös pahan kukistumisesta. Kerran Pyhä Jumala tuomitsee 
kansat oikeudenmukaisesti, ja paha saa rangaistuksensa. 
Siksi on elintärkeää tarttua nyt laupiaan Jumalan armotarjoukseen saada täällä 
kaikki synnit anteeksi. 
Silloin tuomio ei kohtaa meitä, vaan olemme siitä ikuisesti vapaita, koska olemme 



tulleet kotiin, takaisin Jumalan lasten joukkoon.
Jeesus, johdata minut aina todellisen kiitoksen lähteille. Aamen



Saarna 8.5. 2007
TEKSTI PSALMI 98:8-9
Taputtakoot virrat käsiään, yhtykööt vuoret niiden iloon Herran edessä, sillä hän 
tulee ja tuo maailmaan oikeuden. Hän hallitsee maanpiiriä vanhurskaasti, tuomitsee 
kansoja oikeuden mukaan.

Jos Herra kerran on luvannut tuoda 
maailmaan oikeuden, niin milloin se oikein 
tapahtuu? Maailmassa on niin paljon 
epäoikeudenmukaisuutta ja sortoa.
Jumala on tuonut oikeuden maan päälle jo 
kahdesti. Ensimmäinen kerta oli se kun hän loi 
ihmisen ja antoi meille omantunnon jolla voimme 
erottaa hyvän pahasta. Vaan kuka kuuntelee 
omantunnon ääntä ja tekee sen mukaan?
Meillä on vastuu omasta elämästämme. Sitä ei pidä yrittää valheellisesti vierittää 
Herran kannettavaksi jättäen itselle oikeuden tehdä niin kuin lystää

Jumala toi oikeutensa luoksemme jouluna Pojassaan Jeesuksessa. Hänessä on 
armo ja totuus. Joh.1:17. Jeesus voitti kuolemallaan synnin ja saatanan vallat. 
Tästä seurakunnissa on saarnattu tuhansia vuosia.
Jeesus on luvannut että hänen luokseen tulevat saavat uuden sydämen, joka sykkii 
samaan tahtiin Jumalan sydämen kanssa. Hänen tahtonsa tekemisestä tulee 
Jeesukseen turvaavalle mieluisa asia*). 
Oikeus ja laupeus saavuttavat heidät jotka turvaavat Herraan. Valheen ja kirouksen 
kierre katkeaa, ja tilalle tulee siunaus. 
Kun ihminen nöyrtyy Jumalan edessä syntiseksi ja etsii armahdusta Jeesuksen 
luota, saadaan synnit anteeksi ja ihmisen koko elämä siirtyy Jumalan 
kannateltavaksi. 
Silti kristitylläkin on vastuunsa elämästä, mutta sen kantamisessa on mukana joka 
hetki syntisten Vapahtaja, Jeesus Kristus. 
Kerran Jeesus tulee takaisin ja toimittaa jokaisen ihmiselämän oikeudenmukaisen 
arvioinnin. Silloin Jeesuksen armoon turvanneet katsotaan pyhiksi hänen 
ristinkuolemansa tähden.
Jeesus, auta minua tunnustamaan se, että minä en osaa enkä tahdo kantaa 
vastuutani niin kuin pitäisi, ja auta minua siksi turvautumaan kaikessa sinuun. 
Aamen 
 
*)Minä annan heille uuden sydämen ja heidän sisimpäänsä uuden hengen, minä otan heidän 
rinnastaan kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen.  Niin he seuraavat minun säädöksiäni, 
he ottavat varteen minun käskyni ja elävät niiden mukaan. Hesekiel 11:19-20 



Saarna 9.5. 2007
TEKSTI JESAJA 63:9
Rakkaudessaan säälivänä hän lunasti heidät vapaiksi, hän nosti ja kantoi heitä 
kaikkina menneinä päivinä.
 
 Missä on kärsivällisyys?

Pietari, Jeesuksen opetuslapsijoukon johtaja, 
kysyi Herralta pitääkö hänen antaa anteeksi 
veljelleen ihan seitsemän kertaa?
Jeesuksen tunnettu vastaus Pietarille on:”Ei 
seitsemän, vaan seitsemänkymmentä kertaa 
seitsemän.”
Meitä säälivä Jumala odottaa meidän tekevän kanssaihmistemme suhteen samoin 
kuin hän meidän suhteemme. Jumala ei laske kertoja kun on kysymys syntisen 
armahtamisesta. Katuva saa aina anteeksi Jeesuksen tähden.
Näin suureen armoon moni loukkaantuu sanoen että silloinhan Jumala on 
anteeksiantoautomaatti. Katuva saa kuitenkin aina anteeksi, koko elämänsä ajan, 
niin usein kuin tarvitaan.
Jumalan anteeksianto on rajaton ja ääretön ja määrätön. ”Niin kauas kuin itä on 
lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme”*) hän vakuuttaa 
Raamatussa.
Jumala ei kerta kaikkiaan muista armahtamansa ihmisen syntejä. Meidänkään ei 
pitäisi repiä auki jo kerran anteeksi pyydettyjä ja annettuja asioita, ei itsemme eikä 
toisten kohdalla.
Pystymmekö siihen? Luultavasti joudumme opettelemaan aitoa armahtamista koko 
ikämme. Tässäkin kohdassa Jumala antaa katuvalle aina anteeksi.
Jeesus, anna minulle sinun mielenlaatuasi, jossa asuvat armo ja totuus. 
Varjele minua itsepetokselta kuvitellen itseni pyhäksi ja toiset syntisiksi**).
Varjele minua myös panemasta armollesi mittaa itseni tai toisten suhteen. 
Anna minun saada uskoa joka päivä kaikki syntini täysin anteeksi annetuiksi 
Jeesuksen tähden. Aamen. 
 *) Ps.103:12
**)Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. 
1.Joh.1:8



Saarna 10.5. 2007
TEKSTI JAAKOB 1:19-20
Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee 
olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja 
hidas vihaan

Jeesus, sinä olet antanut minulle kuulevat 
korvat. 
Rakas Herra, auta minua, niin etteivät vanhat 
asenteeni tule kuulemisen tielle. Auta minua myös 
niin etteivät toisten mielipiteet estä minua todella 
kuulemasta ja ymmärtämästä.
Jeesus, sinä vihastuit kerran Jerusalemin temppelissä täysin aiheesta.Joh.2:15.
Herra, minä vihastun usein täysin turhaan, ja jään vielä vihan valtaan.
Suuni täyttyy harkitsemattomista sanoista, ja käy niin että siellä missä on paljon 
sanoja, sieltä ei syntiä puutu.
Jeesus, opeta minut hillitsemään ja hallitsemaan kieleni. Jeesus, auta minua 
puhumaan totta rakentavasti ja rakkaudellisesti, rauhallisesti ja vailla kiihkoa.
Jeesus, armahda minua syntistä! 



Saarna 11.5. 2007
 

TEKSTI JOHANNES 16:7
Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, 
että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi 
tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän 
hänet luoksenne.”
 Joissain tv-sarjoissa istutaan oikeussalissa 
tämän tästä etsimässä ratkaisua kiperiin juridisiin 
kysymyksiin.
Oikeassa elämässäkin oikeudenmukaisuuden 
toteutuminen on tärkeää. Kuinka moni lienee tullut 
ajatelleeksi, että jokaisella Jeesuksen omalla on 
henkilökohtainen puolustusasianajaja 
Hänen nimensä on Pyhä Henki. Pyhän Hengen 
tehtävänä on puolustaa jokaista Jumalan lasta 
saatanan hyökkäyksiä vastaan. Saatanan aseita ovat 
erilaiset valheet.
Saatana koettaa saada Jumalan lapsen lankeamaan 
pois uskosta Jeesukseen eri keinoin milloin 
masentamalla, milloin pelottelemalla, milloin aiheuttamalla riitoja, milloin 
herättämällä vääriä omantunnon syytöksiä. 
Se yrittää myös uskotella, että vihollisia ovat toiset ihmiset, mutta näinhän ei ole. 
Jeesus tuli luoksemme pelastamaan maailman, ja Pyhä Henki Jeesuksen työn 
jatkajana kutsuu jokaista Jeesuksen luo. 
Sielunvihollinen on Jeesuksen ristillä voittama vihollinen, eikä sillä ole enää valtaa 
syyttää Jeesuksen sovintoverellä pestyjä, uudestisyntyneitä Jumalan lapsia. 
Uskossa syntiemme täyteen sovitukseen tarvitsemme kuitenkin elävinä 
kristittyinäkin heikkoutemme ja raadollisuutemme vuoksi tukea ja puolustusta. 
Pyhä Henki on Jumalan kolmas persoona. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan 
päällä. Jumalan valtakunta ei ole uskonnollisissa rakennelmissa. 
Se tulee ilmi Pyhän Hengen radikaalina voimana hänen ryöstäessään saaliin 
saatanalta ja varjellessaan ja hoitaessaan juuri uudestisyntyneitä taivaan Isän 
lapsia.
Pyhä Henki, anna minun nähdä todellisuuteesi. Anna minun uskoa sinuun ja 
voimaasi yksinkertaisesti ilman järkeilyjä ja niiden tuomia epäilyjä. 
Pyhä Henki, kirkasta minulle Jeesus Kristus ristiinnaulittuna Vapahtajana. Aamen
 
Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta



Saarna 12.5. 2007

TEKSTI JOHANNES 16: 8-11*)
” Hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän 
paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio.” 

Suomessakin julkaistaan monia ns. ”paljastuslehtiä”, 
joiden juttuotsikot saavat ainakin minut huokaamaan 
alakuloisesti. 
Ne koettavat tehdä tulosta penkomalla ihmisten elämän 
mutalikoita, mutta tulevat tahtomattaan paljastaneeksi myös 
sen että maailma on väärässä.
Sekin, että joskus tulee itsekin tirkisteltyä näitä ns. 
”paljastuksia” kertoo samaa. 
Meidän ihmisten langennut luonto nauttii niin usein toisten elämän kiemuroitten 
tarkastelusta, ja parhaiten taitavat myydä skandaalit, epäonnistumiset ja 
onnettomuudet.
Mutapossuluonteemme paljastuu meille kuitenkin todella vasta Pyhän Hengen 
valaistessa mielemme.
Varsinainen synti on kuitenkin siinä, jos piilottelemme oman elämämme syntejä 
Pyhältä Hengeltä ja Jeesukselta, emmekä suostu hänen pelastettavakseen. Silloin 
sovittamattomat syntimme syyttävät meitä kerran viimeisellä tuomiolla.
Se, että Jeesus todella on vanhurskas Jumalan Poika, tuli ilmi siinä että hänet 
otettiin Jumalan luo taivaaseen, josta hän lähetti Pyhän Hengen jatkamaan työtään. 
Jumalan vanhurskaus puetaan sen ylle, joka nöyrtyy ottamaan Jeesuksen vastaan 
Pelastajakseen.
Kun Jeesus kuoli ristillä sovittaen maailman Jumalan kanssa, tämän maailman 
ruhtinas, saatana tuli tuomituksi ja menetti otteensa ihmiskuntaan. 
Jeesuksen ristillä tapahtuneesta sovitustyöstä lähtien jokaisella meistä on vapaa 
pääsy saatanan vankeudesta Jeesuksen luo ja hänessä meillä on syntiemme sovitus 
ja iankaikkinen elämä.
Pyhä Henki kirkastaa kaiken tämän.
Pyhä Henki, opeta ja neuvo minua yhä syvempään Jeesuksen tuntemiseen. Aamen.
*)Joh.16:9-11
9 Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun,
10 vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen Isän luo ettekä te enää näe minua,
11 ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu.



Saarna 13.5. Sunnuntai
 

TEKSTI JEREMIA 29:11-14*)
Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo 
Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon 
ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. 
Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte 
rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä.

Raamatun Jumalaan voi luottaa. Hänen 
ajatuksensa kulkevat eri rataa kuin meidän ihmisten. 
Jumalaan voi luottaa. Kun turvaat häneen, hän ei koskaan hylkää sinua eikä 
koskaan kyllästy sinuun niin kuin ihmisten maailmassa usein tapahtuu.
Olemme oikeasti Jumalan sukua**), hänelle aina rakkaita ja tärkeitä. Tämä on hyvä 
muistaa jo varmuuden vuoksi, jos koittaa aika jolloin meidän suunnitelmamme eivät 
toteudukaan, ja joudumme syrjään elämän valtavirrasta. 
Toisaalta, jos elämä nyt hymyilee, on aihetta antaa kiitos ja kunnia Hänelle, joka on 
armossaan varjellut meitä.
Joka tapauksessa Jumala antaa meille tulevaisuuden ja toivon, kun turvaamme 
häneen. Hänen ajatuksensa ovat rauhan ajatuksia meitä kohtaan.
Jumalan rauha on hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on  tie Isän 
Jumalan luo.Joh.14:6. Tämä tie on avoin meille kaikille. 
Jeesus, opeta minut huutamaan avukseni sinua. Aamen.

*)13 Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte,
14 ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan 
teidät kaikkien kansojen seasta, kaikkialta, minne olen teidät karkottanut. Minä tuon teidät takaisin 
siihen paikkaan, mistä minä vein teidät pakkosiirtolaisuuteen. 
**)tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan Luukas 3:38 



Saarna 14.5. 2007
TEKSTI PSALMI 40: 2 ( =1 )
Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli huutoni. 

Kuulin vuosikymmeniä sitten 
tositapauksen jostain päin Suomea, 
jossa halvaantunut henkilö kävi 
henkiparantajan luona ja parantui.
Parantuneella oli Jeesukseen uskovia 
ystäviä, ja saatuaan kuulla miten 
parantuminen oli tapahtunut, he kehottivat 
tätä sanoutumaan parantumisesta irti 
Jeesuksen nimessä, mutta parantunut 
ensin kieltäytyi.
Ystävistä toinen oli kotoisin maasta, jossa oli tapana käydä henkiparantajien luona. 
Elävänä kristittynä hän tiesi, että riivaajat olivat parantajien luona tapahtuneiden 
parantumisten takana, ja että kun saatana jotain antoi, se samalla myös jotain otti.
Viimein uskovat ystävät purskahtivat murheellisina itkemään ja vetosivat vielä 
kerran halvauksesta parantuneeseen. Silloin tämä lopulta sanoutui irti 
parantumisesta Jeesuksen nimessä, ja lakkasi välittömästi kävelemästä.
Henkilön ruumiinvamma oli ennallaan, mutta hänen iankaikkinen sielunsa oli 
päässyt vapaaksi saatanan ansasta.
Sillä on väliä kenen puoleen käännymme hädässämme, on se millainen hyvänsä.
Jeesuksen ja taivaan Isän apua voimme joutua monasti odottamaan, sillä hänen 
aikansa eivät ole meidän aikojamme, mutta aito huutomme hänen puoleensa ei ole 
koskaan turha eikä jää vaille vastausta.
Jeesus, varjele minut etsimästä apua vääristä ja turhista lähteistä.
Jeesus, lisää minulle yksinkertaista luottamusta siihen, että sinä todella olet elävä 
Kristus, taivaan ja maan Herra, ja että sinä todella tahdot auttaa minua. 
Anna minulle myös kärsivällisyyttä odottaa vastaustasi. Aamen

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika jaotusta



Saarna 15.5. 2007
TEKSTI PSALMI 40:5
Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny 
niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. 

Luin joskus nuoresta muusikosta, joka halusi edetä nopeasti urallaan. Hän oli 
kääntymäisillään siitä syystä riivaajien puoleen, mutta kauhistui sitten aiettaan. 
Hän kertoi päässeensä riivaajien uhkaavasta otteesta rukouksen avulla. 
Nuori muusikko suostui siihen, että taito hankitaan kovalla harjoittelulla. Vähitellen 
hän eteni urallaan ja saavutti aseman tunnettuna ja arvostettuna kitaristina.
Saatana tarjoaa pikavoittoja, mutta vangitsee puoleensa kääntyneen sielun, niin 
että se on vaarassa joutua ikuiseen vahinkoon. Saatanan ainut tavoite on kietoa 
ihmiset valtaansa valheilla ja syöstä heidät kadotukseen.
Se tietää joutuvansa sinne kerran itse, ja sillä on enää vähän aikaa. Siksi sillä on 
kiire.Ilm.12:12, 20:10
Jeesus on kuitenkin voittanut saatanan joukkoineen ristinkuolemallaan, kun viaton 
ja tahraton Jumalan Poika uhrattiin syntiemme sovitukseksi.
Siksi jokainen saatanan ansaan joutunut saa rukoilla Jeesusta avukseen ja käskeä 
perkelettä lähtemään pois Jeesuksen nimessä , ja pahan on toteltava.
Jeesukselle on annettu kaikki valta niin taivaassa kuin maan päällä kuin maan 
allakin. Saamme luottaa ehdottomasti häneen.Matt.28:18.
Jeesus, varjele minua kääntymästä tarpeineni väärien ja turhien lähteitten puoleen.
Auta minua muistamaan aina, että sinä yksin olet todellinen, uskollinen ja 
luotettava auttaja. Jeesus, ole sinä minun Vapahtajani. Aamen



Saarna 16.5 2007
TEKSTI PSALMI 40:6
Herra, minun Jumalani, kukaan ei ole sinun vertaisesi! Sinä olet tehnyt suuria 
tekoja, sinä ajattelet meidän parastamme. 

Muistan miten voittoisa formulakuljettaja 
palvoi viime kaudella autoaan kumartumalla 
polvillaan maahan saakka sen konepellin päällä.
Kyse oli vain autourheilusta, ei sen enemmästä.
Kuinka paljon suurempi syy meillä jokaisella on 
kumartua kiittäen Jumalamme edessä. Kukaan ei ole 
hänen vertaisensa.
Hän on tehnyt suuria tekoja puolestamme lähettäessään Poikansa Jeesuksen 
sovittamaan syntimme ja avaamaan meille välittömän yhteyden Häneen.
Usein käy tosin niin että kiitoksen sijaan olemme helposti valmiita syyttämään 
Jumalaa omista virheistämme. Tämä on vammamme, joka tuppaa vaivaamaan 
meitä elävinä kristittyinäkin.
Jumala, taivaallinen Isämme kyllä ymmärtää heikkoja lapsiaan, ja ohjaa meitä yhä 
uudelleen kiitosta kohti. Hän ajattelee armahtaen aina meidän parastamme. 
Silloinkin, kun hän näyttää vastaavan rukouksiimme liki päinvastoin kuin odotimme, 
toimii hän parhaaksemme.
Jeesus, auta minua todella jättämään huoleni ja kysymykseni sinulle, niin että 
lakkaan murehtimasta. Aamen.

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2007 jaotusta 



Saarna 17.5. 2007 Helatorstai
 

TEKSTI MARKUS 16: 14-20
Viimein Jeesus ilmestyi myös yhdelletoista opetuslapselleen heidän ollessaan 
aterialla. Hän moitti heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he 
eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet kuolleista nousseena. 
Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille 
luoduille. 
Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan 
kadotukseen.” 

Kasa kiviä. Siinä maailmanhistorian merkittävimmän miehen kuvaus hänen 
lähipiirinsä tilasta. 
Olette kuin kivenmurikat! Teissä ei ole sisäistä paloa eikä 
uskoa asiaan, jota teidät on kutsuttu viemään eteenpäin! 
Silti Jeesuksen apostolit, nuo työnsä äärestä Jumalan Pojan 
oppilaikseen kutsumat kansanmiehet saivat uuden kutsun 
tehtävään viedä evankeliumi kaikille kansoille.
Käy ilmi selvästi, ettei heistä ollut tuohon tehtävään oman 
uskonsa tai rohkeutensa tai viisautensa perusteella. Jeesus 
tiesi tämän hyvin, ja juuri siksi hän lähetti Helluntaina maailmaan Pyhän Henkensä 
tekemään opetuslastensa kivisydämet eläviksi ja palaviksi.
Näin on yhä. Jumalan meille antamat tehtävät ovat inhimillisten ominaisuuksiemme 
puolesta mahdottomia toteuttaa. Emme pysty emmekä osaa emmekä uskalla.
Mutta ei hätää! Pyhä Henki on annettu jokaiselle Jeesukseen turvaavalle 
opettajaksi, Puolustajaksi ja voimaksi*).
Tärkeintä on mennä Jeesuksen eteen ja pyytää häneltä tuoretta Pyhän Hengen 
voimaa, viisautta ja rohkeutta kaikkeen mihin sitä tarvitsemme. Ja Jeesus kuulee ja 
vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta.
Evankeliumin kuulijoissa syntyy usko Jeesukseen ja Pyhä Henki tulee heihin 
asumaan. Syntyy herätys! 
 Jeesus, uudista minut! Tee minut eläväksi ja uskossa palavaksi, niin että olen 
täynnä luottamusta sinuun ja sinun voimaasi. Käytä minua työssäsi! Aamen.
*)Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa 
mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Joh. 14:26
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TEKSTI EFESOLAISKIRJE 3:16 *) vuoden 1992 käännös
Rukoilen, että hän sanomattomassa 
kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja 
voimistaisi teidän sisäistä olemustanne.
TEKSTI EFESOLAISKIRJE 3:16 *) vuoden 1938 
käännös
että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti 
antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, 
voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta 
(Kaksi käännöstä, kaksi näkemystä alkutekstistä.
Vuoden 1938 Raamatun käännös on lähellä sanatarkkaa käännöstä. Se ei pyri 
tulkitsemaan tekstiä, vaan jättää sen tehtävän lukijalle.
Sen sijaan vuoden 1992 Raamatun käännös sisältää monin paikon tulkinnallisia 
elementtejä. Se tarkoittaa sitä, että lukijalle tarjotaan kääntäjän omaa tulkintaa 
tekstistä. Siksi panin esille tähän saarnaan molemmat käännösvaihtoehdot. Itse 
arvostan tällä kohtaa enemmän vanhaa käännöstä.
Vanha käännös täydentää ja selittää uutta käännöstä. Sitä paitsi, onhan vanha 
1938 käännös edelleen voimassa. )

Paavali korostaa useammin kuin kerran Jumalan armon ylitsevuotavaa 
määrää verrattuna niihin synteihin, jotka Jeesuksen luo tullut ihminen on saanut 
anteeksi.
Jos synnit ovat olleet suuria, on Jumalan armo Kristuksessa monin verroin suurempi 
kuin rikkomukset ovat olleet. Jumala ei siis vain nollaa tilannetta, vaan avaa 
pelastamalleen ihmiselle runsaudensarven, josta saa ammentaa hyvyyttä ja voimaa 
mitattomasti.
Siksi Paavali puhuu taivaan Isän kirkkauden runsaudesta. Paavali rukoilee Efeson 
kristittyjen puolesta, että he saisivat Pyhän Hengen kautta varmuuden siitä, että 
Jeesus asuu uskon kautta heidän sydämissään. Tämä tarkoittaa pelastusvarmuutta. 
Varmuus siitä että on Jeesuksen oma, poistaa pelkoa ja antaa rohkeutta rukoilla 
Jeesukselta lisää rikkauksia. 
Paavali kertoo tässä, että avain syvempään Jumalan viisauden käsittämiseen on 
juuri Jeesuksen rakkauden tunteminen. 
Paavali selittää, että Jeesuksen rakkaus on kaikkea tietoa ja ymmärtämistä 
ylempänä, ja että se avaa myös tien Jumalan kaikkeen täyteyteen.
Tämä käy paremmin ymmärrettäväksi kun ajattelemme äidin ja hänen sylissään 
lepäävän lapsen suhdetta, tai toisiinsa rakastuneiden miehen ja naisen suhdetta.
Rakkaus on jotain käsittämättömän voimakasta, eikä sitä voi koskaan selittää 
tyhjentävästi, jos ollenkaan.
Jeesuksen rakkautta ei siis voi tavoittaa järjen päätelmillä, vaan kasvamalla siinä 
luottamuksessa, ettei ole enää mitään, mikä erottaisi minut Jeesuksesta ja hänen 



rakkaudestaan. 
Jeesus, anna minulle varmuus siitä että kuulun sinulle. Silloin minun ei tarvitse enää 
pelätä tulevani hylätyksi ja unohdetuksi. Jeesus, tee minussa tämä ihme, että alan 
todella luottaa sinuun. 
Anna minun kasvaa tuntemisessasi ja päästä lepäämään sinun varassasi. Aamen.
Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. 
Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden 
ja syvyyden, 
ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa 
teidät.Efesol.3:17-19*)
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Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne 
perustus ja kasvupohja. 

Ei tietäminen vaan ymmärtäminen. Ei 
osaaminen, vaan suostuminen avuttomuuteen. Ei 
työnteko vaan lepääminen.
Miten osaisi parhaiten kuvata Kristuksen rakkautta 
elämän perustuksena ja kasvupohjana?
Perustus on se rakennuksen osa, jonka varassa 
koko talo lepää. Kasvupohjasta taimet saavat 
ravintonsa. 
Jeesuksen rakkaudessa ovat läsnä elämän kaikki elementit.
Tämä rakkaus on kaikkea tietoa ylempänä. Sitä ei voi saavuttaa pingottamalla 
opinnoissa.
Jeesuksen rakkaus avautuu yksinkertaiselle luottamukselle Vapahtajaan ja taivaan 
Isään, ja sitä Jeesus meissä omissaan tahtoo vahvistaa.
Uskalla heittäytyä armon virran kannateltavaksi!
Ihmisen kuollut järki tosin sanoo: Sellainen heittäytyminen ei ole viisasta koska ei 
voi tietää mitä tapahtuu, eikä sen ole järkevää siksikään, että voi joutua naurun 
alaiseksi jos armon virta ei kannattelekaan, ja sitä paitsi, onko ollenkaan varmaa 
että sellaista edes on olemassa?
Elävä usko ei kuitenkaan kuuntele järjen päätelmiä, vaan se kuuntelee mitä Jeesus 
sanoo Raamatussa! Elävä luottamus Jeesukseen uskaltautuu vihdoin hyppäämään 
tyhjän päälle, uskon varaan, ja ihme tapahtuu! 
Sairaat parantuvat , kuolleita herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia.
Jeesus, vie minut pois kuolleista järjen päätelmistä, jotka estävät minua 
luottamasta sinuun ja pääsemästä rakkautesi tuntemiseen. Opeta minut luottamaan 
sinuun. Aamen 
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TEKSTI JOHANNES 15:26-16:4
"Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee 
Isän luota ja todistaa minusta. 
Myös te olette minun todistajiani, olettehan 
olleet kanssani alusta asti.” 

Kännyköillä ja internetin kautta me 
voimme puhella toistemme kanssa kätevästi 
pitkien matkojen takaa. 
Pyhä Henki on Jeesuksen tehokkaista 
tehokkain viestiväylä.Henkensä kautta hän 
on läsnä kaikkialla tahtoen kirkastaa 
jokaiselle Jeesuksen omana Vapahtajana ja 
ystävänä. 
Pyhä Henki myös opettaa Jumalan lapsia Jeesuksen syvempään tuntemiseen ja 
puolustaa heitä saatanan vääriä syytöksiä ja valheita vastaan.
Maan päällä ruumiillisuus sitoi Jeesuksen yhteen paikkaan kerrallaan, mutta hänen 
lähettämänsä Pyhä Henki, Jumalan kolmas persoona, on vapaa kohtaamaan kaikki 
ihmiset yhtä aikaa.
Pyhä Henki on myös totuuden henki, joka kirkastaa haluaville sen mikä on totta ja 
oikeaa. Saatana on valheen henki, mutta Jumalan Henki paljastaa sen petokset ja 
vapauttaa sen vallasta ja johtaa ihmisen Jumalan lasten joukkoon.
Pyhä Henki on Jumala voima, joka antaa rohkeuden todistaa Jeesuksesta, siitä että 
hän elää ja on se, joka hän sanoo olevansa. Hän myös varustaa omansa 
armolahjoilla palvelua ja työtä varten.
Ilman Jeesuksen Henkeä olisimme avuttomia, mutta hän varustaa meidät niin että 
elävänä kristittynä vaeltaminen on mahdollista.
Pyhä Henki, opeta minua tuntemaan itseäsi paremmin. Poista minulta pelko sinua 
kohtaan, ja anna rohkeus rukoilla sinulta kaikkea tarpeellista kristittynä elämiseen.
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