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 Messun saarna 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

1. paastonajan sunnuntai, 6.3.2022 

 
 
Messuliturgiassa siirrymme nyt paastonajan liturgiaan, jossa 

i.                     Emme laula suurta kunniaa  
ii.                   Emme laula kiitosvirttä 

iii.                 Evankeliumitekstin lukemisen jälkeen emme laula ”Halleluja” osuutta 

iv.                 Yhteinen esirukous: laulamme vuorolauluna Litania A rukouksen (Lut. virsiä, s. 460 – 462) 

v.                   Isä-Meidän-rukous luetaan 

vi.                 Ehtoollisen jälkeen laulamme lyhyemmän vuorokiitoksen 
  
Sunnuntain aihe                                          Jeesus, kiusausten voittaja 

Liturginen väri                                              Violetti 
Alttarikynttilöitä                                            2 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                                Psalmi 31:2-6 

Vanhan Testamentin teksti                         Genesis 3:1-7 

Epistola teksti                                                Heprealaiskirje 4:14-16 

Evankeliumi                                                  Matteus 4:1-11 

  
Virret 

Alkuvirsi                                                        173 

Kiitosvirsi                                                        ei lauleta 

Päivän virsi                                                   304 

Uhrivirsi                                                         869 

Ehtoollisvirsi                                                 744, 220 

Päätösvirsi                                                    897 
 
Kollehtarukous 
Pyhä Kaikkivaltias Jumala, joka annoit Poikasi joutua kiusauksiin ja ahdistuksiin, että Hän voisi 
kiusattuja auttaa. Vaikuta meissä, että seuraisimme Häntä ja armosi vaikutuksesta voittaisimme kaikki 
pahan hyökkäykset. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka Sinun ja Pyhän Hengen 
kanssa elää ja hallitsee iankaikkisesti. Aamen. 
 
Saarnateksti   Matteus 4:1-11 
 
Saarnan aihe   Jumala rientää auttamaan kiusattuja 
 

Johdanto 
Aina syntiinlankeemuksesta alkaen, persoonallisen pahan läsnäolo ihmiskunnan parissa on ollut 
todellinen. Tämä persoonallinen paha on valheen isä Perkele, joka kaikin voimin haluaisi pitää 
perisynnin alaista ihmistä omassa pimeyden valtakunnassaan ja joka myös raivoaa niitä vastaan, jotka 
pyhässä kasteessa on siirretty Jumalan Pojan valtakuntaan. Ilman Kristusta ja Hänen Lunastustyötään, 
olisimme sielunvihollisen orjia, mutta Kristuksen tähden, vapaina ja siirrettyinä Hänen 



 2 

valtakuntaansa. Päivän evankeliumi on meille syntisille täynnä lohdutusta, koska Herramme Jeesus 
voitti Sanallaan Perkeleen kiusaukset, ja näin lahjoittaa tämän voittonsa kaikille, jotka ovat Häneen 
kastetut ja uskovat Häneen.  
 
Silti olemme edelleen kiusausten ja viettelysten tulen alla; voitamme Kiusaajan hyökkäykset vain sillä, 
ettemme lähden neuvottelemaan hänen kanssaan, vaan sanomme: ”Totta on, että olen syntinen, 
mutta minä olen Kristuksen oma, Häneen liitetty ja Hänen verellään lunastettu. Mutta minä en tiedä 
kenestäkään muusta Kristuksesta, kuin Hänestä, jonka Isä on antanut ja joka on minun tähteni 
kärsinyt, kuollut.” Sitten sanomme Jeesukselle: ”Rakas Jeesus, Sinä olet minun ja minä olen Sinun.” 
(Korkea Veisu 6:3) Herramme Jeesus lohduttaa ja rohkaisee meitä kiusauksissamme Sanansa 
lupauksilla, joissa Hän uudelleen ja uudelleen vakuuttaa: ”Älä pelkää, sillä Minä olen sinun kanssasi” 
(Jesaja 41:10) ja ”Olkaa turvallisella mielellä; Minä olen voittanut maailman.” (Johannes 16:33)  
 

1 Jeesus on voittanut Kiusaajan (Matteus 58:1-1-5; Johannes 16:33) 
Tämä maailma on pahan vallassa. Syntiinlankeemuksesta asti, sielunvihollinen Perkele, jota myös 
valheen isäksi ja diabolokseksi (= panettelija, hajottaja) kutsutaan. Jokainen ihminen, joka syntyy 
tähän maailmaan, syntyy Perkeleen lapsena, josta Herramme Jeesus sanoo Paavalille: ”Minä pelastan 
sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö Minä sinut lähetän avaamaan heidän 
silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat 
uskomalla Minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” (Apostolien Teot 26:17-18)  
 
Kasteessa ihminen siirrettään Jumalan Pojan, Kristuksen valtakuntaan.  Kasteessa syntisi pestään pois, 
sinulle lahjoitetaan uusi syntymä ja uusi sydän, ja saat uskon lahjan.  Mutta kun olet kastettu 
Kolmiyhteisen Jumalan nimeen, tulee Perkele, ja aloittaa läpi elämän jatkuvan taistelun kristittyä 
vastaan, koska ihminen on riistetty Kristuksen ristin voiton kautta pois sielunvihollisen valtakunnasta. 
Sen tähden apostoli sanookin: ”Vastustakaa häntä lujina uskossa.” (1. Pietari 5:9) ja lisäksi ”Hänen 
juonensa eivät ole meille tuntemattomat” (2. Korinttolaiskirje 2:11) – nimittäin 
anteeksiantamattomuus, joka on yksin Kiusaajan juonista. Evankeliumitekstistä näemme, että 
sielunvihollinen on persoonallinen paha, joka tulee Jeesuksen luokse, puhuu Jeesukselle ja yrittää 
viekkaasti kääntää Jumalan Sanan valheeksi 
 
Ainoa voima, miten Herramme Jeesus voittaa perkeleen kiusauksen, on Jumalan Sana.   

i. Ensimmäiseen kiusaukseen Jeesus vastasi: ”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan 
jokaisesta Sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.” (Matteus 4:4)  

ii. Toiseen kiusaukseen Jeesus vastasi: ”Älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi.” (Matteus 4:7) 
iii. Kolmanteen kiusaukseen Jeesus vastasi: ”Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun 

kumartaman ja Häntä ainoata palveleman.” (Matteus 4:10) 
 
Sen tähden Jumalan pyhä Sana on kristityn kallein aarre, sillä pyhän Raamatun Sanassa meille 
lahjoitetaan evankeliumi, syntien anteeksiantamus, lohdutus tuskassa ja Jumalan viisaus taistelussa 
pahaa vastaan.  Näin osana kristityn sota-asuun kuuluu pyhän Raamatun Sana, ”Hengen miekka, joka 
on Jumalan Sana.” (Efesolaiskirje 6:17) 
 
Jo 1800 luvulta asti on kristillisyyteen alkanut syöpyä valistuksen ajan henki, jossa paljolti kielletään 
persoonallisen pahan olemassaolo, perisynnin mukanaan tuoma Jumalan kuvan kadottaminen ja 
niiden sijaan tuodaan uskottelu ihmisen hyvyyteen. Tämä muutos näkyy kirkon saarnoissa ja 
virsirunoudessa.  Varsinkin monissa 1900-luvulla tehdyissä virsissä painopiste on siirtynyt Jumalan 
vanhurskaudesta, Kristuksen sovitustyön ainutlaatuisuudesta, persoonallisen pahan perkeleen 
olemassaolosta ja iankaikkista kadotuksesta siirrytään inhimilliseen ajatus- ja kokemusmaailmaan, 
esimerkiksi sanoilla ”Toistamme tarvitsemme, syliä avointa, vanhemman kokemusta ja lapsen 
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katsetta. Kohtaamme pettymykset, ilot ja yllätykset, toistemme rinnalla.” (virsi 464:2) Näissä sanoissa 
kuitenkin kaikki oleellinen jää sanomatta; siksi on tärkeää laulaa Raamatun opin mukaisia virsiä.  Sen 
tähden, kun sinä matkalla Taivaan kotiin kohtaat kiusauksia – sillä ei ole kristittyä, joilla ei olisi 
kiusauksia – tiedä ja usko, että vastustajanasi on persoonallinen paha, Perkele, joka koettaa vetää 
sinua pois lohdullisen evankeliumin kuulemisesta ja Jumalan Sanan ääreltä.  Mutta sinun Herrasi 
Jeesus Kristus on voittanut tämän pahan, perkeleen ja maailman, niin kuin Hän sanoo: ”Olkaa 
turvallisella mielellä; Minä olen voittanut maailman (= persoonallisen pahan, sielunvihollisen).” 
(Johannes 16:33) ja ”Jeesus Kristus on lunastanut minut kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut 
omakseen ja voitollaan vapauttanut kaikista synneistä, kuolemasta ja Perkeleen vallasta.” (Vähä 
Katekismus, toisen uskonkodan selitys) 
 
Kiusaaja koettaa myös kaikin voimin viedä sinulta pois evankeliumin lohdutuksen Sana; Jumala 
lohduttaa meitä monin tavoin Sanan kautta ja siitä Kiusaaja pyrkii etäännyttämään meitä Jumalan 
Sanana kuulosta ja lukemisesta. Sen tähden, pysy siellä, missä Kristus on: Hän on siellä, missä Jumalan 
Sanaa oikein saarnataan ja sakramentit oikein toimitetaan. Pysy seurakunnassa, jossa kanssakristityt 
halajavat yhdessä sinun kanssasi matkata kohti iankaikkisista elämää, yhdessä Jeesuksen seurassa.  
 

2 Kolmiyhteinen Jumala säälii ja auttaa kiusattuja (Matteus 3:14 - 4:11) 
Näe tässä evankeliumissa, miten Kolmiyhteinen Jumala säälii ja auttaa kiusattuja lapsiaan.  

2.1 Isä asettaa Poikansa meille Lunastajaksi (Matteus 3:14-17 
2.2 Pyhä Henki vie Jeesuksen erämaahan kiusattavaksi (Matteus 4:1) 
2.3 Jeesus tuli kaikessa kiusatuksi – meidän tähtemme Matteus 4:3-11) 

 
Sinä, joka olet kiusattu, vaivattu ja ahdistettu Jumalan lapsi, Jeesuksen seuraaja, tiedä, että Herrasi 
Jeesus Kristus on ”kaikessa ollut kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.” 
(Heprealaiskirje 4:15) Sinä, joka koet olevasi heikko voittamaan kiusauksiasi, tiedä, että Jeesus säälii 
sinua ja minua, heikkoja lapsiaan, ja rientää alati auttamaan. Hän tekee sen Sanansa kautta, niin kuin 
Hän itsekin Sanalla torjui perkeleen kiusaukset.  Psalmissa sanotaan: ”Minun sydämeni riemuitsee, 
että Sinä Jumala niin mielelläsi autat.” Psalmi 13:6) Myös rippi ja Herran pyhä ehtoollinen ovat sangen 
voimallisia lääkkeitä Kiusaajan hyökkäyksiä vastaan, uskosi vahvistukseksi ja lohdutukseksi.  
 
Sinä, joka ehkä mietit, miksi sinun täytyy olla erämaassa, hengellisesti kuivassa ja vedettömässä 
maassa, ole vakuutettu, että Kolmiyhteinen Jumala ei sinua jätä eikä hylkää. Jumala ei sinua kiusaa, 
mutta sallii kyllä uskollesi, sille uskolle, jonka Hän on sinulle lahjoittanut, koettelemuksia, niin että 
sydämestäsi ja suustasi nousisi alati kiitos Jeesuksen veren ansiosta, ja Jumala rakkaudesta sinua 
kohtaan Kristuksessa. Sanoohan Herra: ”Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa 
erämaissa; Hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, niin kuin 
lähde, josta vesi ei koskaan puutu.” (Jesaja 58:11)  
 
Sinä, joka kyselet, onko sinulla kurjalla vielä armollinen Jumala, tiedä, että Jumala sanoo Sanassaan: 
”Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että Minä 
virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi.” (Jesaja 57:15)  
 
Jumalan kaiken armon perusta löytyy tästä: ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta 
vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa 
Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi Hänen vereensä.” (Roomalaiskirje 3:23-25) 
Aamen.  
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


