Saarna Rauman Pyhän Ristin kirkossa 2.5.2010 (Juhlamessu, jossa viisi uutta seurakunnan
työntekijää siunattiin tehtäviinsä)
Saarnateksti: Johannes 16:5-15
Mutta nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen,
vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. 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, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä
tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun, vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen Isän luo ettekä te
enää näe minua, ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu.
"Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun Totuuden
Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä
kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta.
Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa.

Hyvät ystävät, seurakuntaan pitäisi olla helppo tulla töihin kirvesmieheksi. Tämän
seurakunnan Herra, hän jota palvomme ja hän jonka varassa elämme, oli kirvesmies. Jo se
riittää tuomaan kirvesmiehen työlle oman erityisen arvonsa kaikkien ammattien joukossa.
Sen lisäksi Rauman seurakunnalla on 3 kirkkoa, 4 leirikeskusta, useita seurakuntataloja,
asuntoja, yhteensä erilaisia kiinteistöjä 54 kappaletta. Näiden rakennusten
kunnossapitäminen on ensiarvoisen tärkeää tämän seurakunnan toiminnan kannalta.
Kirvesmies tekee Jumalan hänelle uskomaa arvokasta työtä.
Nuorisotyönohjaajille apostoli Jaakob kirjoittaa tänä sunnuntaina tärkeitä sanoja: ihmisen
viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. Olkaa siis sävyisiä ja pankaa pois
kaikki saasta ja pahuus. Vihastumalla ja olemalla epäoikeudenmukainen menettää nuorten
luottamuksen ja sitä kautta omalta kasvatustyöltä putoaa pohja pois. Kristillinen kasvatus on
rakkauden siirtämistä ja rakkauden välittämistä kasvavalle ihmiselle. Sen julistamista että
Jumala on pyhä, turvallinen ja rakastava. Tehtävässä voi onnistua vain sävyisyydellä, sitä
vastoin kaikkinainen pahuuden piiriin kuuluva häiritsee ja estää kasvatustavoitteiden
toteuttamista.
Diakoniatyötä tekeville evankelista Johannes kirjoittaa tänä sunnuntaina tärkeitä sanoja.
Hän toistaa Jeesuksen omat sanat: Tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on
tuomittu. Tämän maailman ruhtinas on tuomittu.
Taloudellinen ahdinko, päihteet, sairaudet ja lähimmäisen rakkauden alennustila tässä
maailmassa koettelevat diakonin voimia ja uskoa. Diakoniatoimiston arkisessa työssä tämän
maailman ruhtinaan voima tuntuu usein liian musertavalta, se lyö vasten kasvoja. Jeesus
kuitenkin vakuuttaa, että Hän on voittanut pahuuden, tämän maailman ruhtinas on tuomittu.
Hän kehottaa meitä pitämään alati mielessä pääsiäisen tapahtumat. Tämän maailman

ruhtinaat naulasivat ristille hyvyyden, auttamisen, lempeyden, viattomuuden ja nöyryyden.
Yritys tuhota ja ristiinnaulita tämänkaltaiset asiat kuitenkin epäonnistuivat. Hauta oli
kolmantena päivänä jo tyhjä. Pahuudella ei ole tässä maailmassa viimeistä sanaa.
Seurakunnan moninaisista hallintoasioista vastaavalle apostoli Jaakob kirjoittaa tänä
sunnuntaina niin ikään tärkeitä sanoja: sinun tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas
puhumaan. Tässä kehotetaan siis työntekijöiden aitoon kohtaamiseen, heidän arvostamiseen,
sekä myös rauhalliseen ja hyvään harkintaan, suunnitteluun ja valmisteluun. Jaakobin
kehotus kuunnella ihmisiä herkällä korvalla sopii hyvin yhteen myös presidentti Paasikiven
kuuluun lauseeseen, että hyvä hallinto on ennen kaikkea asioiden onnistunutta ennakointia.
Hyvät ystävät, siunaamme tänään seurakuntamme uusia työntekijöitä heidän erilaisiin
palvelutehtäviinsä. Pyydämme heille, ja heidän kauttaan tälle seurakunnalle, korkeimman
siunausta ja Pyhän Hengen läsnäoloa. Päivän evankeliumitekstissä Jeesus kutsuu Pyhää
Henkeä nimellä Puolustaja. Tämä seurakunta, kaikki sen jäsenet, tarvitsevat puolustajaa.
Meidän kaikkien oma heikkous saa meidät tarvitsemaan puolustajaa. Tämän maailman
pahojen ruhtinaiden oveluus ja julkeus saa meidät tarvitsemaan puolustajaa. Ilman
puolustajaa olemme heikoilla, ilman Totuuden Henkeä eksymme. Siksi seurakunta rukoilee.
Se rukoilee monilla tavoin: sanoin, lauluin, liikkein ja elein, teoin ja huokauksin. Jeesus sanoo
että Totuuden Henki kirkastaa hänet. Rukoillen ja nöyrästi apua pyytäen Jeesus kirkastuu
meille, siten löydämme asioista ja elämästä mielen ja totuuden.
Tämän sunnuntain Raamatun tekstit kertovat Jumalan lahjoista. Ne kertovat Jeesuksen
pääsiäisenä saavuttamasta voitosta, jonka hän lahjoittaa meille. Ne kertovat Puolustajasta,
jonka apua, tukea ja johdatusta meille ilmaiseksi annetaan. Lisäksi ne kertovat siitä kuinka
myös kaikki saamamme maallinen hyvä on meille taivaasta annettu. Jaakob sanoo: jokainen
hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä. Niinpä siis
työpaikat, säännöllinen palkanmaksu, työelämässä jaksamiseksi tarvittava terveys,
työvälineet, seurakunnan kiinteistöt ja työtoveruus ovat kaikki meille annettuja lahjoja. Kun
niitä arvostaa ja tiedostaa niiden olevan Jumalalta, osaa paremmin arvostamaan arkeaan ja
sen sisältämää työtä. Jumalan lähellä ollessaan ja Jumalan kunniaksi työskennellessään
arkikin saa uutta merkitystä, arjestakin tulee pyhää. Naulaamiseen ja sahaamiseen,
rippileirin järjestyksenpitoon, päihde- ja kriminaalityöhön, kirkkoneuvoston esityslistan
laadintaan, näihin kaikkiin tulee uusi mieli ja merkitys.

Hyvät ystävät, seurakunta on syntisten sairaala. Seurakunnan työntekijät, vastuunkantajat ja
seurakunnan jäsenet elävät kuulemastamme Jesajan kirjan lupauksesta: Rakkaudessaan
Herra säälii meitä ja lunastaa vapaiksi. Hän nostaa ja kantaa meitä kaikkina elämämme
päivinä. Herra nostaa ja kantaa ilossa ja surussa, työssä ja juhlassa. Rakkaat kristity, Herra
nostaa ja kantaa meitä. Amen.

