
SAARNA SUNNUNTAINA 21.1. 2007

TEKSTI

Jeesus ja Kapernaumin sadanpäällikkö 

Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadanpäällikkö tuli hänen luokseen 
ja pyysi häneltä apua 
6. sanoen: "Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena, kovissa tuskissa." 
7. Jeesus sanoi: "Minä tulen ja parannan hänet." 
8. Mutta sadanpäällikkö vastasi: "Ei, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit 
kattoni alle. Sano vain sana, ja palvelijani paranee. 
9. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon 
sotilaalle: 'Mene', niin hän menee, tai toiselle: 'Tule', niin hän tulee, tai palvelijalleni: 
'Tee tämä', niin hän tekee." 
10. Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: 
"Totisesti: näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. 
11. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten 
valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. 
12. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä 
itketään ja kiristellään hampaita." 
13. Sitten Jeesus sanoi sadanpäällikölle: "Mene. Tapahtukoon niin kuin uskot." Sillä 
hetkellä palvelija parani.
Matt. 8: 5-13

Oli aika, jolloin Suomessa pidettiin romaneja kakkosluokan ihmisinä. Onneksi ne 
ajat alkavat olla takana päin.

Silti taipumus jakaa ihmiset hyväksyttyihin ja vähemmän hyväksyttyihin elää 
sitkeästi meidän sisikunnassamme.

Menepä urheilukentän tai jääkiekkokaukalon reunalle juniorien harjoitusten aikaan, 
niin huomaat mistä on kysymys. Omat vanhemmat saattavat kunnianhimon 
puuskassa ruotia ankarasti jopa omaa lastaan ja nostaa salaa hattua taitavammalta 
vaikuttavalle naapurin kersalle.

Eipä sen puoleen, Jeesuskin hämmästyi, kun huomasi käsityskykyä yllättävästä 
suunnasta. Vierasmaalainen, uskon asioista ymmärtämättömänä pidetyn kansan 
edustaja osoitti sellaista sielun kypsyyttä, että tällä kohtaa ekspertteinä pidetyt 
kotijoukot jäivät kirkkaasti kakkossijalle.



Kysymyksessä oli usko. Usko siihen että Jumala eli Jeesuksessa, ja että hän saattoi 
parantaa vierasmaalaisen sotilaan arvostaman palvelijan.

Jeesuksen ei tarvinnut edes lähteä sotilaan mukaan. Sana Jeesuksen suusta riitti. 
Palvelija parantui.

Sadanpäämies tuli, näki ja voitti.

Ennakkoluuloton Jumalan Pojan lähestyminen antaa meille kaikille samanlaista 
rohkeutta ja uskon uskallusta kuin tuolla sotilaalla oli, koskipa asiamme läheisen 
parantumista, tai suhdetta omiin lapsiimme.

Jeesus on suuri armahtaja.

SAARNA 22.1. 2007

TEKSTI
Taivaat julistavat hänen vanhurskauttaan, kaikki kansat näkevät hänen kunniansa.
Ps.97: 6

Ensimmäiset avaruudessa käyneet ihmiset liittivät kommentteihinsa myös 
Jumalan. Toinen heistä oli sitä mieltä ettei avaruudessa ole Jumalaa, koska häntä ei 
näkynyt aluksen ikkunasta. 
Toinen avaruusmies puolestaan sanoi avaruuden näkemisen vakuuttaneen hänet 
entistä enemmän Jumalan olemassaolosta.

Vaikuttaa siltä, että taivaat julistavat Jumalan oikeudenmukaisuutta ja pyhyyttä vain 
joillekin ihmisille. Miksi on näin ? Se johtuu siitä, että nyt Jumalan todellisuus 
näyttäytyy vain sille, jolla on avoin sydän häntä kohtaan. Nyt Jumala on kätkenyt 
itsensä. 

Tulee kuitenkin aika, jolloin kaikki kansat näkevät omin silmin elävän Jumalan, 
tahtoivat tai eivät. Se hetki on toisille uskon muuttumista näkemiseksi, toisille 
epäuskon ja vastustelun muuttumista peloksi ja kauhuksi.

Apostoli Paavali kirjoittaa:



Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja 
katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän, 
8. mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa 
ankara viha. 
9. Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, 
sitten myös kreikkalaisen. 
10. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin 
juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, 
11. sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä.

Room. 2: 7-11

Siksi meidän kannattaa pyytää Jeesukselta nöyrää sydäntä, ettemme anna oman 
kapinamielemme, turhamaisuutemme tai ylpeytemme tai minkään muun syyn viedä 
itseämme harhaan kohtalokkaalla tavalla.

Nyt vielä voimme tarkistaa elämämme suuntaa. Tämä päivä on täynnä Jumalan 
armoa, joka tuli luoksemme hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Saamme 
kääntyä hänen puoleensa, ja jättää elämämme hänen käsiinsä.

SAARNA 23.1. 2007

TEKSTI

Hän huolehtii leskien ja orpojen oikeuksista, hän rakastaa muukalaista ja ruokkii ja 
vaatettaa hänet.
Samoin tulee myös teidän rakastaa muukalaista; olettehan itsekin olleet 
muukalaisina Egyptissä.
5.Moos.10: 18-19

Luottamus Jumalaan ja Jeesukseen avaa sinun silmäsi ja minun silmäni 
katsomaan kauemmas joka suuntaan.

Näemme uusia ihmisiä ja ihmisryhmiä, jotka ovat Jumalalle rakkaita. Heihin 
kuuluvat myös oman maamme muukalaiset, joiden joukko kasvaa koko ajan.

Jumala näkee heissä myönteisiä mahdollisuuksia. Mikä estäisi minua ja sinua 
kokemsta samoin.
Olemme tosin tottuneet siihen, että viranomaiset huolehtivat maahamme 
muuttavista pakolaisista ja siirtolaisista.



Tuskin me kuitenkaan vastaavassa tilanteesa haluaisimme tutustua  uudessa 
maassa vain viranomaisiin. Haluaisimme saada tuttaviksemme ja ystäviksemme 
tavallisia suomalaisia, sellaisia kuin sinä ja minä. 

Siksi tarvitaan, ei vain työkseen auttavia, niin hyvä kuin se sinänsä onkin, vaan 
myös lämpimiä kontakteja tavallisiin ihmisiin.

Voisinko minä olla lähimmäinen jollekin maahamme muukalaisena saapuneelle ? 

Rakas Jeesus, auta minua avartumaan mieleltäni ja sydämeltäni, niin etten pelkää 
lähestyä heitä, joita kutsutaan keskellämme muukalaisiksi. Jos olen ollut 
välinpitämätön heitä kohtaan, niin anna sen tilalle halu auttaa heitä. Anna myös 
viisautta.

Johdata askeleeni heidän luokseen, jotka ovat minulle luontevia kohdata ja 
tutustua. 

Aamen.

SAARNA 24.1. 2007

TEKSTI
Kun muukalainen tulee ja rukoilee tähän temppeliin päin kääntyneenä, 
niin kuule se asuinsijaasi taivaaseen ja tee niin kuin hän sinulta pyytää. Silloin kaikki 
maailman kansat oppivat tuntemaan nimesi, kunnioittavat sinua kansasi Israelin 
tavoin ja tietävät, että tämä rakentamani temppeli on pyhitetty sinun nimellesi.
1.Kun.8: 42-43

Hindut kylpevät Ganges- joessa tullakseen puhtaaksi. Buddhalaiset käyvät 
temppeleissään hakemassa neuvoa asioihinsa. Animisteilla on omat uskonnolliset 
rituaalinsa. 

Mistä tietää mikä uskonto on oikea, vai ovatko ne kaikki eri teitä saman jumalan luo 
?

Jo kauan sitten, kuningas Salomon rakentaman Jerusalemin temppelin aikaan oli 
ihmisiä, jotka tulivat kaukaisista maista tämän temppelin luo rukoillakseen siihen 
päin kääntyneenä. He olivat kuulleet Israelin Jumalan suuresta nimestä ja voimasta, 
ja olivat tulleet pyytämään häneltä apua.



Jerusalemin muinainen temppeli oli tarkoitettukin kaikkien kansojen 
rukoushuoneeksi, ei kuitenkaan niin että siellä kukin kansa olisi rukoillut omaa 
jumalaansa, vaan Israelin Jumalaa, jolle Jerusalemin temppeli oli omistettu.  Kun 
muukalainen sai rukouksiinsa vastauksen, hän oppi kunnioittamaan yksin tätä 
Jumalaa, ja vei tämän tiedon mukanaan omaan maahansa.

Näin Jumala oli tarkoittanut. Hän halusi, ja haluaa yhä, että kaikki kansat oppisivat 
tuntemaan Hänet, joka yksin on elävä Jumala.

Siksi Jumalan Poika Jeesus antoi seurakunnalleen käskyn julistaa hyvää uutista 
Jumalan valtakunnasta kaikkialla maailmassa.

Enää ei tarvitse mennä Jerusalemiin tullakseen kuulluksi, vaan voi kääntyä rukoillen 
suoraan Jeesuksen puoleen, joka on tullut välittäjäksi Jumalan ja meidän suhteen. 
Hän on tie ainoan elävän Jumalan luo. 

Jeesus, Jumalan Poika, kuule mitä sinulta pyydän ja välitä pyyntöni taivaalliselle 
Isällesi.
Kiitos, että olet luvannut kuulla minua.
Aamen

Saarna 25. 1. 2007

TEKSTI
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo 
pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat,

Room. 1: 16

Oletko tuntenut milloinkaan häpeää? Hävettäväksi on koettu 
sellainen mikä saattaa minut noloon asemaan toisten ihmisten 
seurassa. 

Olisiko ilosanoma sellainen mikä tuottaa minulle tai sinulle häpeää? 
Vanha julistaja Paavali sanoo Raamatun sivuilla, ettei hän häpeä 
sanomaa Jeesuksesta ihmisten Vapahtajana.

Sille joka kaipaa pelastusta, evankeliumi on Jumalan voima, joka 
vie perille Jumalan valtakuntaan.



Sille, joka kaipaa pelastusta, on lopulta samantekevää, mitä muut 
hänestä ajattelevat. Tärkeintä on se että Jeesus ottaa vastaan 
pienen ihmisen.

Tahdotko uskoa, että Jeesus välittää sinustakin? Jeesus sanoo 
Raamatussa, ettei hän heitä pois ketään luokseen tulevaa*).

Pelkäätkö silti, mitä ystäväsi ja tuttavasi sanovat, jos he saavat 
tietää, että uskot nyt Jessukseen?
Jeesus antaa sinulle voiman kestää mahdollisen arvostelun ja 
ystävien kaikkoamisenkin. Saat tilalle uusia ystäviä niiden joukosta, 
jotka ovat sinun laillasi löytäneet uskon.
Evankeliumi on Jumalan voima !

*)Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.
Joh.6: 37

SAARNA 26.1. 2007

TEKSTI

Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan 
kirjoitettu:
"USKOSTA VANHURSKAS SAA ELÄÄ."

Paavalin kirje Roomalaisille luku 1 jae 17

Baskerin, tuon mustan, pillerimäisen päähineen, on 
katsottu sopivan hyvin boheemin taiteilijan pään peitteeksi. 
Barettina se on totuttu liittämään säntilliseen, sotilaalliseen 
ympäristöön.

Eräänlaisena baretin tai baskerin esiasteena voisi pitää aikansa 
villivarsan ja innovatiivisen ajattelijan, Martti Lutherin mustaa 
päähinettä. Joissain häntä esittävissä kuvissa se näkyy selvästi. 

Luther, kirkkomme kantaisä, oli paitsi boheemin piirteitä omaava 
taiteilija ja ajattelija, myös kiivas uskonvapauden esitaistelija. 



Hän kritisoi 1500-luvun katolisen kirkon epäkohtia, muun 
muassa törkeätä anekauppaa, jossa uskon varjolla kerättiin 
varoja uuden Pietarinkirkon rakentamiseen.

Anekauppiaat väittivät: ”kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu 
taivaaseen vilahtaa.”
Luther, joka oli pelännyt kauhun vallassa helvettiin joutumista, 
oli löytänyt rauhan Paavalin kirjeen sanoista: ” USKOSTA 
VANHURSKAS SAA ELÄÄ.”

Hän oli oivaltanut, että pelastumiseen, syntien anteeksi 
saamiseen, ei tarvittu katumusharjoituksia, ei rahalahjoituksia, ei 
mitään. 

Se riitti, että uskoi tosiksi Jeesuksen sanat: ”joka uskoo 
minuun, ei joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta 
elämään.” *)

Osallisuutta Jumalan pelastavasta rakkaudesta ei voi ansaita tai 
ostaa mistään hinnasta. Se annetaan lahjaksi, ilmaiseksi, 
jokaiselle, joka kaipaa päästä osalliseksi Jumalan ikuisesta 
rakkaudesta ja tulevan maailman elämästä.
Jeesuksen uhrikuolema ristillä riittää täysin sinunkin 
pelastukseesi.

*)  Joh.5: 24 totisesti, totisesti: se, joka kuulee minun sanani ja uskoo 
minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, 
vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. [Joh. 3:16, 6:40,47]
Joh. 3: 16 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]

SAARNA 27.1. 2007       

TEKSTI
Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka 
taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja 
Jaakobin kanssa
Matt.8:11



Oletko milloinkaan tullut ajatelleeksi, miten paljon informaatiota 
yksi virke saattaa sisältää? Yläpuolella oleva kohta Matteuksen 
evankeliumista on sisältörikas.

Jeesus, noiden sanojen lausuja toteaa, että sellainen paikka kuin 
taivasten valtakunta on totta. Lisäksi Jeesus puhuu taivaasta 
monikossa.
On siis useampia kuin yksi taivas. 

Tämä seikka käy ilmi myös Ilmestyskirjan kohdasta jossa kerrotaan 
miten Jeesuksen kuvailemaan taivaaseen laskeutuu sen pääkaupunki 
Uusi Jerusalem, taivaasta, Jumalan luota (Ilm. 21:2) *).

Jeesus toteaa myös seikan, että taivaaseen ovat päässeet sekä 
Aabraham, hänen poikansa Iisak, että hänen poikansa Jaakob, Israelin 
heimojen kantaisät.

Jeesus kertoo myös, että taivaan valtakuntaan tulee asukkaita 
maailman eri kolkilta. Tämä tarkoittaa myös sitä että taivaassa on 
kaiken värisiä ihmisiä. Siellä elävät sovussa niin mustaihoiset, 
valkoihoiset kuin muunkin väriset ihmiset eri kansoista ja heimoista.

Jeesus tulee sanoneeksi vielä, että taivaassa pidetään yhteisiä aterioita. 
Siellä siis myös tuotetaan elintarvikkeita joista ruoka valmistetaan. 

Jeesus toteaa vielä senkin, että taivaassa on koolla elävinä ja vereksinä 
ihmisiä kaikilta inhimillisen elämän vuosituhansilta.

Saa nähdä ovatko kantavanhempamme Aatami ja Eeva mukana 
yhteisellä juhla- aterialla! 

Entä oletko sinä aikonut osallistua noihin pitoihin?

Sinullekin on paikka taivaan juhlapöydässä varattuna! 
Muistathan lunastaa varauksesi ajoissa! 
*) Katso myös: 1. Kuningasten kirja 8: 27

Mutta asuuko todella Jumala maan päällä? Katso, taivaisiin ja taivasten taivaisiin sinä et 
mahdu;
Näin kuningas Salomo lausui muinaisessa Israelissa, rakentamansa Jerusalemin 
temppelin vihkiäisjuhlassa.



Jumala on siis luomaansa maailmaa, ja myös tulevaa maailmaa suurempi.

SAARNA 28.1.2007

TEKSTI  Matteus 8:23-27
Jeesus astui veneeseen, ja opetuslapset seurasivat häntä. 
Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui.
Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat: "Herra, pelasta meidät! Me hukumme."  
 "Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset?" Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja, ja 
tuli aivan tyven.
Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat: "Mikä tämä mies on? Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin."

Mielenkiintoinen kippari! Nukkuu kaikessa rauhassa aluksessaan vaikka tuntee 
kehossaan myrskyn aihettaman rauhattoman keinumisen, ja on jo kastunut läpimäräksi 
aaltojen pärskeistä.

Kun miehistö herättää hänet, kapteeni vain toruu kokenutta miehistöään turhasta 
murehtimisesta ja pelosta. Ilman muuta alus selviytyisi matkustajineen ehjänä ja pinnalla 
myrskyn kourista.

Suuren kapteenin, Jeesuksen ollessa laivassa, sen miehistöllä ei ollut pienintäkään pelon 
syytä, vaikka olosuhteet näyttivät  miten ylivoimaisilta tahansa. 

Epäusko Jeesuksen mahdollisuuksiin yllättää ainakin minut usein paljon vähäisemmissä 
hanakluuksissa kuin Jeesuksen opetuslapset myrskyävällä järvellä.

Ehkä on niin, että Vapahtajan täytyy opettaa seuraajiaan luottamaan häneen. Ehkä näin 
on siitä huolimatta, että usko Jeesukseen on Pyhän Hengen työtä, eikä ihmisen tekoa.

Jeesuksen opettaessa meitä lapsiaan luottamaan itseensä , hän varmaankin valmistaa 
meitä tehtäviin, joissa tällaista vikeuksien yli näkevää uskoa tarvitaan. Toisaalta hän 
kirkastaa itsensä meille auttaessaan meitä yliluonnolisella tavalla.

Uskon vahvistuessa Jumalan armon voimasta hänen lapsissaan, nämä voivat suorittaa 
inhimillisesti katsoen mahdottomalta näyttäviä tehtäviä.

Lähetystehtävä on yksi näistä tehtävistä. Jeesuksen läsnäolo on tehnyt ja tekee sen 
mahdolliseksi. 

Lähde rohkeasti liikkeelle ! 

Herra kanssasi !



SAARNA 29.1. 2007

TEKSTI Psalmi 66:5

Tulkaa ja katsokaa Jumalan töitä. Hän on tehnyt meille suuria tekoja. 

Suomessa vietetään joka vuosi itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus eri puolilla 
maata. Niissä  kiitetään Jumalaa vapaasta isänmaasta, ja syytä kiitokseen on 
paljon.

Sodan kokeneita veteraaneja ei ole keskuudessamme enää paljon. Heidän 
kertomuksiaan rintamalta on kuitenkin talletettu jälkipolville. Muistan erään 
lehtikirjoituksen muutaman vuoden takaa. 

Sotilas oli saanut tehtäväkseen räjäyttää sillan. Oli talvi-ilta. Tehtävän suoritettuaan 
hän huomasi jääneensä takaa lähestyvän vihollisen ja palavan kylän väliin. Ainut tie 
vapauteen kulki kylän läpi. 

Mies päätti ettei jää vangiksi, vaan yrittää juosta kylän läpi. Hän  kostutti 
vaatteitaan,  kietoi kosteita vaatekappaleita päänsä suojaksi ja lähti juoksemaan. 
Pian kuumuus alkoi tulla polttavana vaatteiden läpi, ja sotilas tajusi ettei ehtisi 
ajoissa kylän toiselle puolelle. 

Hän näki edessään kauniin vihreän, kesäisen niityn. Yht´äkkiä niitty hävisi , ja hän 
näki yläpuolellaan tavallisen metsäisen talvimaiseman ja tähdet sen yllä. Enkeli oli 
vienyt hänet turvaan kylän toiselle puolelle.

Kun talvisota sitten päättyi, hän ja suuri joukko rintamalta palaavia sotilaita näki 
kaksi suurta mustaa enkeliä pilven reunalla. Enkelit kalistelivat miekkoja keskenään. 
Siitä sotilaat päättelivät , ettei sota ollut vielä ohi, kun enkelit noin tekivät.

Sotaveteraani sanoi halunneensa ennen kuolemaansa tuoda julki Jumalan kunniaksi 
nämä siihen saakka salaamansa tapahtumat.

Sodan aikana kansa rukoili presidenttiä myöten Jumalalta apua, ja teki parannusta 
synneistään. Huvitilaisuudet olivat kiellettyjä, koska oli kansallinen suruaika.

Jumala kuuli rukoukset ihmeellisellä tavalla ! 



Nytkin saamme varmasti apua samalta isemme Jumalalta, kun nöyrrymme 
sydämestämme rukoilemaan Häntä ja kadumme pahoja tekojamme.

Saarna 30.1. 2007 ti

 

TEKSTI Jesaja 51:9
Herää, Herran käsivarsi! Herää ja näytä voimasi! Nouse niin kuin muinaisina päivinä, menneitten sukupolvien aikana. 
Sinähän iskit hengiltä Rahabin, lävistit syvyyden hirviön. 

Itse oppinut kristitty ajattelija Francis Shaeffer tutki 1900-luvun puolivälissä huumekulttuurin syntyä, ja tuli siihen 
tulokseen, että sen juuret ovat totuudesta poikenneessa raamatuntulkinnassa 1200-luvulla.

Siihen aikaan Tuomas Akvinolainen, arvostettu katolinen teologi opetti, että syntiinlankeemuksessa järki jäi puhtaaksi. 
Tämä virheellinen päätelmä järjen erehtymättömyydestä oli niin sanotun tieteellisen ajattelun syntyhetki. 

Todellisuus alettiin vähitellen jakaa osa-alueisiin, kuten biologiaan, psykologiaan ja niin edelleen. Jumala, joka 
aikaisemmin nähtiin läsnä olevana kaikessa luomistyössään, pantiin omaan pieneen lokeroonsa.

1200-luvulla teologia oli tieteistä ensimmäinen. Sen sisään syntynyt päättelyn lähtökohtia koskeva repeämä johti 
ihmisjärjen asettamiseen Jumalankin tarkastelemisessa ensimmäiselle sijalle. Järjestä, joka on synnin sokaisema ja 
rajallinen, tehtiin vähitellen epäjumala, ihmisen ylpeyden ja itseriittoisuuden toteuttamisen välikappale.

Kun tieteellinen maailmankatsomus on levinnut, taju Jumalan aidosta läsnäolosta luomakunnassa on ohentunut 
ohentumistaan.
Lopulta on tultu tilanteeseen, jossa enää hädin tuskin, jos ollenkaan, uskotaan edes Jumalan olemassaoloon, saati hänen 
eläväksi tekevään vaikutukseensa elämän keskellä. Ei ole enää kykyä uskoa. 

Silti ihminen on olento, joka edelleen kaipaa kokemusta itseään suuremmasta. 
Schaeffer toteaa tunnetun kirjailijan Huxleyn eräässä kirjassaan esittäneen huumeiden käyttöä tällaisen kokemuksen 
saamiseksi. Schaeffer toteaa tällaisen ehdotuksen olevan epätoivon ilmaus. 

 
Useissa taiteen historiasta ottamissaan esimerkeissä Shaeffer osoittaa, miten kuva todellisuudesta länsimaisessa 
tietoisuudessa on vähitellen sumentunut , ja lopulta pirstoutunut tunnistamattomaksi. 

Niinpä, kun kuulet, tai luet ylinnä olevat profeetta Jesajan sanat:"
Herää, Herran käsivarsi! Herää ja näytä voimasi!" niin ne saattavat tuntua sinusta ensin kuolleelta uskonnolliselta 
puheelta, joka on totuusarvoltaan sadun luokkaa. 

Mutta kun todella pysähdyt, ja näet vaivaa selvittääksesi historian todelliset tapahtumat, jotka ympäröivät tuota 
huudahdusta, ja teet     sen mieli avoinna Jumalan puoleen, jota Jesaja rukoilee, yllätyt.

Kuolleen uskonnollisuuden sijasta löydät kaikkivaltiaan, elävän Jumalan, joka odottaa saadakseen rakastaa ja johdattaa 
sinua. 

Tämän Jumalan tulemisesta luoksemme kertovat nyt esillä olevan Jesajan kirjan kohtaa seuraavat luvut, jotka kertovat 
Herran kärsivästä palvelijasta, Messiaasta, Jeesuksesta Kristuksesta.

Hän antaa elämällesi uuden sisällön ja merkityksen *). 
Löydät todelliset juuresi. 

*)Joka uskoo minuun, 'hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat', niin kuin kirjoituksissa sanotaan." Joh. 7: 
38 [Jes. 58:11] 
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TEKSTI Jes. 51:11
Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten Siioniin. He 
kantavat päänsä päällä ikuista iloa. Ilo ja riemu astuvat portista, huoli ja 
huokaus pakenevat kauas.

Vanki on vankilassa, kunnes hän on kärsinyt rangaistuksensa. 
Sen jälkeen hänet vapautetaan. 

Kipeät elämänkokemukset saattavat olla myös kuin vankila. Pelko, 
ahdistus, ilon katoaminen, toivottomuus, suru ja  syyllisyys ovat todellisia 
kahleita, jotka voivat vangita ihmisen sisimmän valtaansa. 

Niistä ei pääse pois silloin kuin haluaa, vaan ne saattavat seurata mukana 
koko elämän. 

Jesaja on Jumalan suuna hänen profetoidessaan tulevasta vapautuksesta, 
joka koskettaa koko maailmaa. Tämä vapautus sisältää kaiken ihmisen 
ahdituksesta.

Jesajan mainitsema vapaaksi ostaminen on jo tapahtunut, ja se myös 
tulee tapahtumaan toisenmuotoisena uudestaan.

 Herran kärsivä palvelija,Vesa , joka uhrautuesaan toisten puolesta osti 
meidät  vapaiksi, mainitaan juuri Jesajan kirjassa*).

Jeesuksella on valta vapauttaa minut ja sinut. Vapautuksen hinta on jo 
maksettu ja rangaistus kärsitty. Ei ole mitään, mikä estäisi häntä 
vapauttamasta meitä ahdistuksista ja syyllisyydestä, paitsi minä, tai sinä 
itse. 

Meille on annettu mahdollisuus yrittää selvitä elämästä omin voimin ja itse 
keksityin selityksin, ja on annettu mahdollisuus kääntyä Jeesuksen 
puoleen, ja jättää itsemme ja elämämme hänen varaansa. 

Saamme sanoa: Tule, Herra Jeesus, ja auta minua !



Jeesus auttaa, ja kerran tulee aika, jolloin myös kaikki väkivälta ja sodat 
ja luonnon tuhoutuminen lakkaa. Silloin Herran vapaiksi ostamat palaavat 
ja saapuvat riemuiten Siioniin ja kantavat päänsä päällä ikuista iloa.

Jesaja 53: 3-5
Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät 
katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. [Ps. 22:7; Jes. 49:7, 50:6; 
Mark. 9:12]
4 Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me 
uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, [Matt. 8:17]
5 vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän 
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet
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