
Saarna 11.1. 2007

Murtunutta ruokoa hän ei muserra, lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. 
Tinkimättä hän toteuttaa oikeuden. Jes.42:3

Kenelläpä ei menisi joskus huonosti. Jos ei nyt tai ei koskaan aikaisemmin, niin 
sellainen hetki saattaa yllättää joskus tulevaisuudesa.

Siltä varalta on hyvä olla tehtynä suunnitelma, aivan kuin kouluissa on etukäteen 
valmistauduttu tulipalon mahdollisuuteen ja harjoiteltukin sitä,  miten  hätätilanteessa 
menetellään.

Luin juuri eräästä lehdestä tapauksen jossa oikeusistuin oli velvoittanut veneen 
myyneen liikeen 50 000 euron korvauksiin veneen ostajalle puuttuvan 
suomenkielisen ohjekirjan vuoksi. Ostaja oli saanut vain englantilaisen ohjekirjan. 
Englantia osaamattoman miehen vene oli syttynyt palamaan ja uponnut moottorin 
jäähdysjärjestelmän rikkouduttua myöhään syksyllä.

Varmasti eivät kummatkaan osapuolet toivoneet onnettomuutta, mutta sellainen vain 
tapahtui.

Muistamme Konginkankaan vakavan liikeneonnettomuuden, joka on aiheuttanut 
mittaamattomia kärsimyksiä niin monille ihmisille. Ei kukaan toivonut 
onnettomuutta, mutta  sellainen tapahtui.

Kun jokin ahdistus yllättää tai saartaa meidät, on hyvä jos olemme etukäteen kuulleet 
että on ystävä, jolle saa purkaa sydämensä tuntoja. Tämä ystävä on Jeesus, meidän 
Vapahtajamme. Saamme kääntyä hänen puoleensa varmoina siitä että meitä autetaan.

Hän ei syytä syytösten painamaa, eikä ahdista ahdistettua. Murtunutta ruokoa hän ei 
muserra, lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Näin Jeesus on luvannut 
profeettansa Jesajan kautta jo kauan sitten. 

Hänellä on myös valta ja voima auttaa meitä niin, että pääsemme vaikeuksien läpi 
eteenpäin. Saamme pyytää häntä luoksemme, ja hän kulkee rinnallamme koko 
elämän iän.



Saarna 12.1. 2007

Hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat. Jesaja 42:4

Haluatko oppia jotain uutta ? Mitä uutta voisin oppia?  Uuden harrastuksen 
kenties? Laskettelemaan, pelaamaan shakkia? Vai voisinko oppia 
korjaamaan oman autoni vikaantuneet jarrut, tai huoltamaan poikani 
mopon? Vai opettelisinko vähän ranskaa lomamatkaa varten?

Meillä ihmisillä on monenlaisia kykyjä, ja yksi tärkeimmistä on oppia 
erilaisia asiota. Jo varhain olemme oppineet kävelemään ja kiipeilemään 
puissa ja leikkikentän laitteissa. Olemme oppineet puhumaan 
äidinkieltämme.

Yhtä tärkeää kuin kävely-ja puhetaidon oppiminen, ellei vielä tärkeämpää, 
on ollut oppia vastaamaan hymyllä äidin ja isän hymyyn. Olemme , paitsi 
älyllämme ajattelevia, myös tunteillamme kokevia ja ymmärtäviä olentoja.

Tiedämme miten tärkeää on oppia tuntemaan myönteisiä tunteita paitsi 
itseämme, myös toisia ihmisiä kohtaan. Ilman aitoa välittämistä ja 
huolenpitoa elämämme käy ankaraksi, kovaksi, jopa julmaksi.

Tarve sovintoon ihmisten jai hmisryhmien kesken on ilmeinen. Tämän 
joudumme tunnustamaan jos olemme itsellemme rehellisiä ja katselemme 
maailmaa avoimin mielin. Sovinnon tarve syntyy ristiriidoista ja toisen 
loukkaamisesta ja loukatuksi tukemisesta, ja kostonkierteestä, joka syntyy 
niin helposti.

Hänen opetustaan ikävöivät kaukaise rannat, sanoo profeetta Messiaasta, 
joka tulee avaamaan sokeitten solmät, päästämään kahlitut vankeudesta, 
tyrmästä ne, jotka pimennossa istuvat *).

Eräs laajalti tunnettu, nuoruudessaan onnettomuudessa parantumaatoman 
neliraajahalvauksen kokenut julistaja, Joni Earecksson-Tada, kohtasi 
Jumalan elävällä tavalla tuossa nuoruutensa kriisissä. Jeesus eheytti hänen 
sisimpänsä, mutta halvaus jäi pysyväksi. Myöhemmin Earecksson- Tada 
alkoi ymmärtää, että sisimmän pelot ja ahdistukset voivat kahlita ihmisen 
yhtä todellisesti kuin pyörätuoli kehon. 

Miten voisin oppia pois pelosta ja turvattomuuden tunteesta? Miten voisin 



oppia pois   kyvyttömyydestä ottaa vastaan rakkautta ja kyvyttömyydestä 
osoittaa sitä muille? Miten pääsisin  vapaaksi yksinäisyyden tunteesta ja 
heikosta itsetunnosta ? Miten vapautuisn loukkausten tuomasta 
pettymyksestä ja kyvyttömyydestä luottaa toisiin ihmisiin? Miten voisin 
olla vapaa kalvavasta  katkeruudesta, jopa vihasta? Miten voisin antaa 
anteeksi ja saada anteeksi?

Profeetta vakuuttaa, että Messias, Jeesus, päästää kahlitut vankeudesta.  
                Tule siis, Herra Jeesus, ja anna minun elää vapaana ja elämääni 

      tyytyväisenä!
Amen.

 *)Katso: minun palvelijani, jolle minä annan voiman......Sinut minä asetan 
toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien 
kansojen valoksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään kahlitut 
vankeudesta, tyrmästä ne, jotka sen pimennossa istuvat. Jes 42: 1, 7 

Saarna 13.1. 2007

Hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti 
meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät.
Tiitus 3:5

Oletko ollut joskus kuolemanvaarassa, tai vaarassa menettää omaisuutesi, tai kasvosi toisten 
silmissä, tai rakkaimmat ihmissuhteesi?

Jos olet kokenut jotain tällaista, tiedät miten hyvältä tuntuu pelastua vaarasta. Tai vahinkoon 
jouduttuasi murehdit epäonnistumistasi, tai vihaisena ja katkerana mietit miten sinut jätettiin 
vaikeassa tilanteessa yksin, ja niin elämäsi sortui.

Entä mikä  on suurin mahdollinen vaara, johon ihminen voi koskaan joutua? Tuleeko joskus eteen 
tilanne, josta ei ole ulospääsyä?

Jos katsomme kyllin kauas, huomaamme erään seikan.

Itse asiassa jokaisen ihmisen elämä on kuolemanvaarassa. Kaikki me vanhenemme, ja kerran 
kuolemme pois tästä ajasta. 

 Aika loppuu, ja suuri osa ajastamme kuluu lapsuuden avuttomuudessa ja vanhuuden heikkoudessa, 
jos meille suodaan paljon vuosia. Aikaa todella vaikuttaa elämämme kulkuun on vain muutama 
vuosikymmen. Eri asia on, miten paljon voimme todella vaikutta siihen mitä elämä tuo tullessaan.

Tämän monet tiedostavat, ja etsivät, kuka alitajuisesti, kuka tietoisesti jotain ihmistä suurempaa 
tuekseen. 



Paras tuki minkä koskaan voimme saada, on joka hetki muutaman sekunnin päässä. Huokaus 
taivasta kohti tuo elämäämme maailmankaikkeuden suurimman voiman. Tämä voima pelastaa 
meidät kaikista mahdollisista ongelmatilanteista. 

Tämä voima on Jumala itse. Jos olet lapsena kastettu Jeesuksen nimeen, olet saanut silloin 
lupauksen tästä kaikesta. Riippumatta siitä,  onko kotiväkesi osannut kertoa sinulle kasteen lahjan 
merkityksestä, voit nyt palata sydämessäsi takaisin kasteesi hetkeen, ja pyytää Jeesusta herättämään 
sinussa eloon kaiken, mitä kasteessa sait lahjaksi kolmiyhteiseltä Jumalalta. 

Sinun sanojasi ja rukoustasi tarvitaan, sillä meidän on vastattava Jumalan kutsuun myös 
ymmärryksellämme. Jumala rakastaa vapaaehtoisuutta. 

Pelastus, josta Paavalin kirjeessä Tiitukselle puhutaan, siirtää sinut uuteen elämän todellisuuteen, 
niin että alat vähitellen ymmärtää koko elämäsi siirtyneen hyvän ystävän, Jeesuksen varjelukseen j a 
ohjaukseen. Tulipa elämässäsi tästä lähtien vastaan mitä hyvänsä, Jeesus on elävänä rinnallasi.

Päivän saarna 14.1. 2007

TEKSTI

Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. 
Jeesuksen äiti oli siellä,
2 ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin.
3 Viini loppui kesken, ja äiti sanoi Jeesukselle: "Heillä ei ole 
viiniä."
4 Mutta Jeesus vastasi: "Anna minun olla, nainen. Minun 
aikani ei ole vielä tullut."
5 Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: "Mitä hän teille sanookin, 
tehkää se."
6 Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa juutalaisten tapojen 
mukaisia pesuja varten; ne olivat parin kolmen mitan* vetoisia. 
[Vetomitta metretes oli noin 40 litraa.]
7 Jeesus sanoi palvelijoille: "Täyttäkää astiat vedellä", ja he 
täyttivät ne reunoja myöten.
8 Sitten hän sanoi: "Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen 
valvojalle", ja he veivät.
9 Valvoja maistoi vettä: se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin 
palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, 



mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen
10 ja sanoi: "Kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja sitten, 
kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet 
säästänyt hyvän viinin tähän asti."
11 Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki 
sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen 
opetuslapsensa uskoivat häneen.
Joh.2:1-12

Oletko käynyt koskaan Israelissa ? Oletko viipynyt siellä 
pitempään jan nähnyt jotain paikallisten asukkaiden 
elintavoista?

Itselleni tällainen tilaisuus avautui kolmisenkymmentä vuotta 
sitten. Vietin 70-luvun lopulla viisi viikkoa kibutsissa nimeltä 
M´ale Ha Hamisha. Kibutsi tarjoaa asukkailleen kaiken 
elämiseen tarvittavan asunnosta ruokaan ja taskurahaan. 
Kibutsilta oli lyhyt matka Jerusalemiin, jossa tuli käytyä harva 
se päivä. 
Missään en kertaakaan nähnyt ainoatakaan humalassa olevaa 
ihmistä. En muuallakaan Israelissa kiertomatkan aikana.
Tämä on hyvä todeta, kun nyt on esillä Jeesuksen tekemä 
ensimmäinen ihmeteko, jolla hän auttoi hääjuhlan järjestäjiä 
joutumasta kiusalliseen tilanteeseen. Tarjoilu oli silloin, niin 
kuin nytkin, olennainen osa suurta juhlaa, ja siihen liittyvää 
vieraanvaraisuutta. 
Mitä siitä sanottaisiin jos häissä kahvi tai hääkakku tai ruoka 
loppuisi kesken? Sellainen muistettaisiin pitkään nytkin, saati 
sitten muinoin, jolloin vieraanvaraisuuden vaatimus oli vielä 
korostetumpi.
Oleellista ei siis ole viini vaan häpeästä pääseminen. 
Suomessa joskus kuulee alkoholinkäyttöä puolusteltaessa 
väitteen, että muuttihan Jeesuskin veden viiniksi. Kun näin 
väitetään, ei ymmärretä, tai jätetään tahallaan ymmärtämättä, 
Jeesuksen  ihmeteon luonne ja merkitys.

Jeesus teki paljon ihmeitä. Kun luet Raamattua, löydät niitä 
evankeliumeista, Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja 
Johanneksen muistiin merkitsemänä.
Jeesus myös sanoi, että häneen uskovat tulevat myös tekemään 
ihmetekoja, suurempiakin kuin Jeesus. Niitä Jeesus teki, ja 
hänen seurakuntansa tekee, että Jeesuksen ymmärrettäisiin 
olevan Jumalan Poika, ja että häneen uskottaisiin. Johanneksen 



evankeliumin luvussa  :Joh.     17:3      *)  
Jeesus sanoo:
Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka 
yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, 
Jeesuksen Kristuksen. 

Jos kolmiyhteisen Jumalan tekemä ihmesaa sinut tai minut 
kääntymään Jeesuksen puoleen ja auttaa vakuuttumaan siitä 
että hän on elävä Jumala, niin ihme on täyttänyt tehtävänsä.
Muistan tuntemani kanttorin kertomuksen isänsä kuolinvuoteen 
ääreltä. Isällä oli ateisitystävä, joka tuli katsomaan sairaalaan 
pian poisnukkuvaa ystäväänsä. 
Kerran tullessan sairashuoneeseen hän näki kanttorin isän 
sangyn päädyssä seisomassa valtavan enkelin, jonka pää ja osa 
yläruumiista eivät edes mahtuneet huoneeseen. Enkeli ei 
puhunut mitään, seisoi vain hiljaa, niin kuin vartiossa ollessa 
sotilas tekee. 
Ateistiystävä poitui huoneesta sanaakan sanomatta. Kotonaan 
hän pohti näkemäänsä. Hän vakuuttui Raamatun sanoman 
paikkansapitävyydestä, ja tuli uskoon.
Suurin ihme on, kun joku jossakin Pyhän Hengen kutsumana 
alkaa pohtia Jumalan olemassaoloa ja häneen luottamisen 
mahdollisuutta tosissaan, ja pelastuu.
Jeesus toimii tänään seurakunnassaan tehden ihmeitä. Moni 
sairaskin on parantunut, minä muiden joukossa, sekunnin 
murto-osassa, rukoiltuani apua Jeesukselta. Myös näin Jeesus 
auttaa ja armahtaa meitä. Tärkeintä kuitenkin on, että nimemme 
on kirjoitettu elämän kirjaan.
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Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat 
teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän 
nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa." 

Johanneksen Ilmestys 20:12-15

*)

http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Joh.+17%3A3&rnd=1168758767430
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Luuk.+10%3A20&rnd=1168759963051
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Luuk.+10%3A20&rnd=1168759963051
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Luuk.+10%3A20&rnd=1168759963051


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

Saarna 15.1. 2007

Teksti

Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle 
antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Joh. 1:14

 

Muistat vielä varmaan viime kesän kirkkaat, aurinkoiset päivät. Oli lämmintä. 
Oli hellettä. Moni toivoo ensi suveksi jälleen kauniita lomasäitä. Ilman 
auringonpaistetta sellaisia säitä tuskin on.

Lämmin, ihana kirkkaus ympäröi Jeesusta, ystäväämme. Kirkkaus, joka 
kertoo suurimmasta rakkaudesta. 
 
Tämä rakkaus on valmis kuolemaan, ei vain ystävän, vaan jokaisen tätä 
Tellusta tallaavan ihmislapsen puolesta, niin että tämä tulee autetuksi.

Tämä kirkkaus vakuuttaa siitä, että Jeesuksella on valta ja voima. Tämä 
kirkkaus säteilee taivasta maan päälle. 

Johannes todistaa: taivaallinen Isä antaa ainoalle Pojalleen kirkkauden, jossa 
säteilee armo ja totuus.

Voi miten hyvältä tuntuu kun saa osakseen hyväksyntää epäonnistuttuaan 
jossain asiassa. Minua ei hylättykään! Minua ei jätettykään yksin ! Saan 
jatkaa eteenpäin ystävien tukemana !

Voi miten hyvältä tuntuu kun totuus voittaa. Vääryydellä ei olekaan viimeistä 
sanaa ! 

Voi miten kirpaisevalta tuntuu kun totuus tulee ilmi. 



Muiden suuntaan tosin helposti kurkistelemme uteliaina lehtien lööppien 
paljastaessa milloin mitäkin. Itseämme kohti ei ole niin helppo kääntää 
katsettaan. Totuuden kohtaaminen saattaa pelottaa ja ahdistaa.

Jumalan lämpimän kirkkauden loisteessa totuudesta tulee kuitenkin 
armollinen, niin että sen voi kohdata. Oman elämänsä totuudet saa kohdata 
ystävän, Jeesuksen kanssa.

Silloin anteeksiantamuksen lääke puhdistaa ja parantaa pienen ihmisen 
sielun haavat. Elämä saa uuden suunnan ja mielekkyyden. Itse Jumala 
kulkee rinnallasi ja johdattaa sinua.
 
Armollinen totuus paljastaa myös muiden sinuun lyömät haavat ja vapauttaa 
häpeästä. Saat nostaa raikkaasti pääsi pystyyn ja katsoa toisia suoraan 
silmiin. Iloisena, Herran vapauttamana ! Valmiina tuomaan muitakin hänen 
luokseen, joka voi parantaa särkyneen sydämen. *)

Rukous tuo Jeesuksen lämpimän  kirkkauden elämääsi !

 
 
Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen.
Jer. 31: 9

 *) Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on 
murtunut mieli

Ps.34 : 18

Saarna 16.1. 2007       

 Sinä päivänä sinä sanot: "Minä kiitän sinua, Herra. Sinä olit minulle 
vihoissasi, mutta vihasi väistyi ja sinä lohdutit minua. Jes. 12:1

Ahdistuitko luettuasi tämän päivän tekstin? Vaikka ilo on siinä 
päällimmäisenä, on ennen iloa ollut tosi raskaita vaiheita.

Jumala on ollut jollekin vihoissaan. Sitten Jumalan viha on väistynyt ja 
Jumala on tullut lohduttamaan. 

Mitä järkeä tällaisessa menettelyssä on ? Ensin rääkätään ja sitten 



lepytellään. Kuulostaa ihan perheväkivallalta.

Mutta hetkinen, kun lukee profeettakirjan kohdan uudelleen, huomaa, 
että siinä puhutaan sellaisesta mikä ei ole vielä tapahtunut !

Mistä on oikein kysymys?

Profeetta Jesajan kirja käsittelee lähes yksinomaan Jumalan ja hänelle 
läheisimmän kansan Israelin välistä suhdetta. 

Jumala kutsui kauan ennen Jesajan aikaa Aabrahamin tämän kansan 
kantaisäksi. Hänestä polveutuvat kaikki Israelin heimot.

Israelille Jumala antoi suuret lupaukset, mutta myös suuren tehtävän: 
välittää Jumalan tahto ja pelastussuunnitelma langenneelle 
ihmiskunnalle. 

Jumala hoiti, suojasi ja opetti ja armahti Israelia yhä uudelleen satojen 
vuosien ajan, mutta tuloksetta. Kansa omaksui ympäröivien kansojen 
pahat tavat ja uskomukset, jopa uhrasi epäjumalille omia lapsiaan. 

Profeetta saa tehtäväkseen nuhdella Herrasta luopunutta kansaa. 
Profeetta ottaa esimerkkejä luopumuksen hedelmistä. Niitä on todella 
paljon.

Seuraavassa on poimintoja Jesajan kirjan tekstistä.
Toivottavasti jaksat lukea ne läpi.
     

 

Ennen kuin luet, on hyvä muistaa, että Jesajan tehtävä oli myös lohduttaa ja tuoda Jumalan viesti kuritustaan 

kärsivälle kansalle: Israel tullaan uudistamaan. Sitä ei hylätä lopullisesti.

         

Voi niitä, jotka vääriä säädöksiä säätävät, jotka katalia päätöksiä tekevät 

     estääkseen heikkoja saamasta oikeutta, 
riistääkseen kansani köyhiltä lain turvan, 
anastaakseen leskien varat, ryöstääkseen 
orpojen perintöosan. 

         Miten te aiotte selviytyä tilinteon päivästä, kun kaukainen rajuilma ehtii 

tänne? Kenen luo silloin pakenette apua hakemaan, minne kätkette rikkautenne? 



        Ei auta kuin kumartua vangittujen joukkoon, kaatua surmattujen sekaan. 

Mutta vieläkään ei väistynyt Herran viha, hänen kätensä on yhä koholla, valmiina 

lyömään. Jes. 10:1

 

19. Te kuulette sanottavan: "Tiedustelkaa neuvoa vainajahengiltä, 

kysykää tietäjiltä, jotka supisevat ja mumisevat." Mutta Jumalaltaanhan 

kansan on neuvonsa pyydettävä! Miksi sen pitäisi kysyä kuolleilta neuvoa 

elävien asiassa? 

20. Siis esiin todistekäärö, sinetöity opetus! Turhia sanoja puhuu tämä kansa, 

jolle päivä ei enää koita. 

21. Se joutuu kuljeksimaan tässä maassa ahdistettuna ja nälkäisenä. Nälän 

yltyessä se ärtyy ja kiroaa kuninkaansa ja Jumalansa ja kääntää katseensa 

taivaalle 

22. ja taas maahan, mutta näkee kaikkialla vain vaivaa ja pimeyttä, ahdistusta 

vailla valonkajoa, synkkyyttä ilman valonsädettä. 

23. Ei valo kajasta sille, joka on ahdingossa. Jes. 8: 19-23

Ystävästäni minä tahdon laulaa, laulun rakkaasta ystävästäni ja hänen 

viinitarhastaan. 

        Ystävälläni oli viinitarha hedelmällisellä rinnemaalla. 

2.      Hän muokkasi sen, perkasi puhtaaksi kivistä ja istutti sinne jaloa 

viiniköynnöstä, hän rakensi sen keskelle vartiotornin ja louhi kallioon 

viinikuurnan. Hän odotti makeiden rypäleiden satoa, mutta tarha kasvoi 

villimarjoja. 



3.      Ja nyt, Jerusalemin asukkaat ja Juudan miehet, ratkaiskaa minun ja 

viinitarhani asia! 

4.      Mitä pitäisi vielä tehdä viinitarhalleni? 
Mitä jäi tekemättä? Minä odotin siltä rypäleitä, 
miksi se kasvoi villimarjoja? 

5.      Nyt kerron teille, mitä teen viinitarhalleni. Minä revin aidan sen ympäriltä, 

ja se jää eläinten laitumeksi, minä hajotan sen muurin, ja se jää kaikkien 

tallattavaksi. 

6.      Minä jätän tarhani hylkymaaksi. Sitä ei enää kitketä, ei karsita, siihen 

nousee ohdaketta ja orjantappuraa. Minä kiellän pilviä sille vettä satamasta. 

7.      Herran Sebaotin viinitarha on Israelin kansa ja Juudan heimo se köynnös, 

josta hän iloitsi. Hän odotti oikeuden valtaa, mutta kaikki oli mielivaltaa, 

hän tahtoi vanhurskasta hallitusta, mutta kuuli vain katkeraa valitusta. 

8. Voi teitä! 

        Voi niitä, jotka liittävät talon taloon ja yhdistävät pellon peltoon, 

kunnes koko maa on yksin heidän eikä kukaan muu mahdu elämään 

siellä. 

9.      Omin korvin olen kuullut Herran Sebaotin sanan: - Näette vielä, että autius 

saapuu moneen taloon, suuret ja kauniit tilat jäävät asujaa vaille. 

10.     Kymmenen auranalan tarha tuottaa vain yhden tynnyrin viiniä, ja 

kymmenen mittaa siementä antaa vain yhden mitan satoa. 

11.     Voi niitä, jotka jo ani varhain lähtevät etsimään päihdyttävää 

juomaa, niitä, jotka viinistä hehkuvina valvovat yömyöhään! 

12.     Heidän ilonaan ovat harput ja lyyrat, rummut ja huilut, viini virtaa 

heidän pidoissaan. Herran tekoja he eivät huomaa, eivät näe hänen 

kättensä töitä. 



13.     Sen tähden minun kansani viedään pois maastaan, ennen kuin kukaan 

arvaakaan. Sen ylhäiset kuolevat nälkään ja köyhä kansa nääntyy janoon. 

14.     Ja niin tuoni on levittänyt kitansa ja avannut kurkkunsa ammolleen. Sinne 

uppoavat niin ylhäiset kuin alhaiset, remuava joukko ja juhlien humu. 

15.     Ihminen joutuu nöyrtymään, miehen on pakko kumartua, ja ylpeät silmät 

painuvat maahan. 

16.     Mutta Herra Sebaot on ylhäinen, hän jakaa oikeutta, pyhän Jumalan 

pyhyys näkyy hänen oikeista tuomioistaan. 

1. Silloin karitsat kulkevat raunioilla kuin laitumillaan ja teuraslampaat 

kiertelevät ruokaansa hakien.

Jes. 5:8-17

20.     Voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi! Pimeyden he 

kääntävät valoksi ja valon pimeydeksi, karvaan makeaksi ja makean 

karvaaksi. 

21.     Voi niitä, jotka ihailevat omaa älyään ja omasta mielestään ovat perin 

viisaita! 

22.     Voi niitä, jotka ovat sankareita viiniruukun ääressä, niitä, jotka ovat 

väkeviä juomien sekoittajina! 

23.     Lahjuksesta he julistavat syyllisen syyttömäksi. Siltä, joka on oikeassa, 

he ottavat oikeuden. 

24. Herran viha 

        Sen tähden: niin kuin tulen kieli syö sängen, niin kuin kuiva ruoho häipyy 

liekkiin, niin lahoavat heidän juurensa ja heidän kukkansa hajoavat tomuna 

ilmaan. He ovat hylänneet Herran Sebaotin käskyt ja halveksineet Israelin 

Pyhän sanaa. 

1. Niin Herra antaa vihansa leimahtaa kansansa yllä, hän kohottaa kätensä 

ja lyö. Vuoret järähtelevät, ja kaduilla viruu ruumiita kuin jätteitä 

tunkiolla. Vieläkään ei väistynyt Herran viha, hänen kätensä on yhä 



koholla, valmiina lyömään.

2. Jes 5: 20- 25

Jumala halusi kansalleen hyvää, mutta kansa käänsi yhä uudelleen selkänsä 

Jumalalleen ,ja samalla hyvyydelle ja oikeudenmukaisuudelle.

Jumala odotti kansansa palaavan koko sydämestään hänen, hyvyyden lähteen 

luokse, mutta toistuvista pyynnöistä huolimatta niin ei tapahtunut, Sen sijaan 

vallitsi ylpeä uhma.

Niin Jumala, joka on pyhä ja oikeudenmukainen, viimein lähetti ankaran 

kurituksien sarjan kansansa ylle. Mikään ei enää saanut häntä perumaan 

oikeudenmukaista päätöstään.

Tätä taustaa vasten Jumalan lupaus kaiken tämän jälkeen armahtaa kansaansa, 

tuntuu lohdulliselta. Mutta se tuntuu lohdulliselta vain sille, joka on nöyrtynyt 

tunnustamaan aidon syyllisyytensä. Ylpeä ja uhmakas ihminen sen sijaan 

halveksii ja kenties kiroaa tällaista armon tarjousta.

On hyvä muistaa, että oikeuden mukaan Jumalalla olisi ollut täysi syy hävittää 

Israel kokonaan maan päältä. Jumalan valinta näkyy siinä, ettei hän tehnyt niin 

Israelin kohdalla.

Muiden kansojen kohdalla Jumala ei tunne tällaista laupeutta. Raamatun 

kirjoittajat kertovat selvästi, että jokaista kansaa tarkkaillaan taivaasta. Kansan 

syntivelka kasvaa kasvamistaan. Jumala kuitenkin rakastaa jokaista kansaa. Hän 

lähettää niiden keskuuteen parannuksen saarnaajia, aivan niin kuin profeetta 

Joona lähetettiin Niiniven kaupunkiin, joka eli vääryyden vallassa. Joona julisti, ja 

kansa katui tekemäänsä pahaa. Jumalan viha väistyi, ja Niinive pelastui.

Jos kansa ei Jumalan kehoituksista ja varoituksista huolimatta kadu tekemäänsä 



pahaa, täyttyy sen kansan syntivelka lopulta, ja kansa hävitetään.

Tämä sama laki on voimassa yhä. Jos Jumalan hyvä armon tarjous Jeesuksessa ei 

kansalle millään kelpaa, vaan palvotaan epäjumalia ja sorretaan sen seurauksena 

toisia ihmisiä, kansa sinetöi oman kohtalonsa. Silti jokaisessa kansassa se, joka 

sydämestään seuraa Jeesusta elämän arjessa, pelastuu.

Saarna 17.1. 2007

TEKSTI
Ja niin Jumala on minun pelastajani. Minä luotan häneen, en pelkää, sillä Herra on 
minun väkeni ja voimani, hän pelasti minut." 
Jes.12:2

Tänään haluaisin kysyä sinulta, onko sinun helppo luottaa?

Joskus autoa ajaessa  huomaa vieressäistujan ilmeistä ja liikehdinnästä, että tämän 
on vaikea luottaa kuljettajan autonhallintaan.  Takapenkiltä voi myös kuulua saman 
suuntaisia kommentteja. 

Sinun ja minun  on joskus vaikea luottaa kanssaihmisiimme, mutta on yksi, joka on 
aina ehdottoman luotettava. Hän on meidän Jumalamme. 

Häneen luottaminen ottaa harteiltamme pelon taakan. Jumalalle elämänsä ohjat 
antanut on olosuhteitten ulottumattomissa. 

Jeesus voimassaan ja viisaudessaan johdattaa sinua eteenpäin kaikissa elämäsi 
vaiheissa.

Uskaltaudu luottamaan elävään Jumalaan. Hänen nimensä on Jeesus. Kun sanot: 
tule, niin hän tulee, etkä ole sen jälken koskaan yksin. 

Hymy nousee huulillesi. 



Saarna 18.1. 2007

TEKSTI
Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. 
Sinä päivänä te sanotte: "Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimensä kunniaa! 
Kertokaa kansoille hänen suuret tekonsa, julistakaa, että hänen nimensä on 
ylhäinen. 
Jes.12: 3-4

Arvaatko mitä nimeä moni suomalainen tänäänkin huomaamattaan toistaa ?
Saatanan nimeä kiroillessaan. Tai Jumalan nimeä kirotessaan.

Ei ole saman tekevää, mikä nimi on sinun tai minun elämässäni tärkeimmällä sijalla.
Kun lausut nimen, samalla kutsut nimen haltijaa. Jumalan nimen osaamme lausua 
myös häntä syyttäen.

Jeesus kehottaa meitä olemaan lisäämättä puheeseemme voimasanoja 
kumpaankaan suuntaan. Olkoon puheenne on, on, tai ei, ei, kehottaa hyvä Paimen 
lampaitaan.

Vain Jumalan nimi on ylhäinen. Vain hänellä on valta.

Siksi meidän on turha yrittää vahvistaa sanojamme ja puheitamme taitamattomilla 
ilmaisuilla.

Keinotekoinen sanojen tehostus joutaa pois. Paitsi että se on rumaa kuunnella, se 
myös nakertaa meitä.

Saamme aidosti turvauta Jumalaamme. Silloin hän itse 
tukee ja vahvistaa meitä.

SAARNA 19.1. 2007

        



TEKSTI

Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet! Hän ilmoittaa rauhan tulon, 
tuo suuren ilosanoman, hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Siionille: - Sinun 
Jumalasi on nyt kuningas! 

Kuulkaa! Vartijat kohottavat riemuhuudon, ja kaikki yhtyvät iloon, sillä omin silmin 
he näkevät, kuinka Herra palaa Siioniin. 

Puhjetkaa riemuun, te Jerusalemin rauniot, kaikki yhdessä iloitkaa! Herra on 
antanut kansalleen lohdutuksen, hän on lunastanut vapaaksi Jerusalemin! 

Herra on osoittanut pyhän käsivartensa voiman kaikkien kansojen silmien edessä, 
niin että maan kaikki ääret näkevät pelastuksen, jonka meidän Jumalamme on 
tuonut.
Jes. 52: 7-10

Kerran Hämeenlinnassa syttyi tulipalo arvokkaassa puutalossa. Suojelukohde, 
joka oli osa korvaamatonta, vanhaa puutalokorttelia, tuhoutui. Pystyyn jäi vain 
kaunis julkisivu. Kaikki muu oli tuhkana.

Kävi niin onnellisesti, että suurista kustannuksista huolimatta palanut talo  päätettiin 
tehdä  uudestaan entisen kaltaiseksi. Palosta säilynyt julkisivu jätettiin paikoilleen, 
ja siitä tuli osa uutta rakennusta. Työ onnistui, ja niin koko kaunis puutalokortteli 
vanhaa Hämeenlinnaa säilyi, ja ilahduttaa ohikulkijoita kodikkuudellaan.

Myös ihmiselämä voi tuhoutua eri syistä niin pahasti, että jäljellä on vain raunioita ja 
tuhkaa.  Jumala voi kuitenkin  käyttää jäljelle jääneitä sirpaleita ja rakentaa niiden 
ympärille uuden, elämisen arvoisen elämän. 

Sen hän tekee kaikkivaltiaalla voimallaan ja armahtavalla rakkaudellaan. Sen 
ihmeen näkevät monet, ja tulevat kanssasi kiittämään Herraa.

Viestin tästä toi ilosanoman saattaja, Jeesus. Kysy, niin hän neuvoo sinulle tien .

SAARNA 20.1. 2007

TEKSTI

Laulakaa ylistystä Herralle, valtaisat ovat hänen tekonsa! Levitköön tieto niistä yli 
maanpiirin. Huutakaa ja riemuitkaa, te Siionin asukkaat! Suuri on Israelin Pyhä, 
hän, joka on teidän keskellänne."
Jes. 12: 5-6



Kun maailman suurin puusilta valmistui Virtasalmelle, sitä katsomaan ja 
ihastelemaan tuli asiantuntijoita ulkomaita myöten. Kirkkaan led-valon keksijä on 
saanut osakseen kansainvälistä arvonantoa. Atomimallin kehittäjä sai Nobel-
palkinnon. 

Jumala ei tietääkseni ole saanut koskaan Nobel-palkintoa. Miksi ? Eikö hän ole 
tehnyt tai keksinyt koskaan mitään merkittävää? 

Joku sanoo, että on, joku sanoo että ei ole. Se on uskon asia, sanotaan. Se on 
jokaisen oma asia. Uskon asioista ei saa puhua suureen ääneen. Joku voi 
loukkaantua, väitetään.

Joskus kuitenkin näkee lehdissä ihmisten elämästä kertomuksia, joissa he kertovat 
saaneensa Jumalalta ja Jeesukselta ihmeellistä apua.

Joku päivä sitten luin nuoresta miehestä, joka ajoi matalan veden yllättämänä 
kivelle perämoottoriveneellä. Moottori repeytyi irti kiinnikkeistään, ja lensi pyörivä 
potkuri edellä miehen päätä kohti. 

Moottori rikkoi miehen kallon luita niin,  että aivot pursusivat näkyviin. Häneltä 
leikattiin pois 2 desilitraa aivomassaa, jossa oli potkurin sirpaleita ja roskia. 
Parhaatkin lääkärien antamat ennusteet olivat huonoja. 

Miehen puolesta kuitenkin rukoiltiin paljon. Hän alkoi toipua. Tänään hän kykenee 
liikkumaan, puhumaan ja lukemaan. Raamattu alkoi kiinnostaa häntä, ja lehdessä 
hän kertoi, että hänen elämänsä arvomaailma oli muuttunut. Ennen tärkeää oli 
urheilukilpailussa voittaminen, nyt tärkeää oli se, että hän pääsee taivaaseen.

Laulakaa ylistystä Herralle, valtaisat ovat hänen tekonsa! Levitköön tieto niistä yli 
maanpiirin.

Herra, anna minulle ymmärrystä nähdä sinun tekosi omassa, ja kanssaihmisteni 
elämässä.
Aamen.
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