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Ahtisaarna, Piinaviikon keskiviikko, 13.4.2022 

Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa 

 
Virret 

Alkuvirsi                     773                                                                    
Päätösvirsi         774                                          

Saarnateksti:   Luukas 23:13–31 
Saarnan aihe:  Viha Jumalaa ja Hänen hallintavaltaansa kohtaan 
 

1 Kuusi oikeuskäyntiä (Luukas 22:54–23:32) 
1.1 Kaifaan ensimmäinen oikeudenistunto (Luukas 22:54, Matteus 26:57–68) 
1.2 Hannaan oikeuden istunto (Johannes 18:12–24) 
1.3 Kaifaan toinen oikeuden istunto (Matteus 27:1–2) 
1.4 Pilatuksen ensimmäinen oikeuden istunto (Johannes 18:28–40) 
1.5 Herodeksen oikeudenistunto (Luukas 23:7–12) 
1.6 Pilatuksen toinen oikeusistunto ja ”oikeuden istuntojen yhteenveto” (Luukas 23:13–25) –

Jeesuksen pikaoikeudenkäynneissä on täytynyt olla mukana noin 100–150 ihmistä, jotka 
ajoivat Jeesuksen kuolemantuomiota, vaikka Pilatus kolmasti totesi Hänen syyttömyytensä 

1.6.1 ”En ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään” (Luukas 23:14)  
1.6.2 ”Hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman” (Luukas 23:15) 
1.6.3 ”Mitä pahaa Hän sitten on tehnyt?” (Luukas 23:22) 

 

2 Viha Jumalaa ja Hänen hallintavaltaansa kohtaan (Luukas 23:13–31) 
2.1 Kansan ääni; Jeesus, Nasaretilainen pitäisi välittömästi teloittaa ristiinnaulitsemalla 
2.2 Jeesuksen tuomio voi näyttää tappiolta; totuus poljetaan maahan ja synnitön ihmisten Auttaja 

ja Pelastaja tuomitaan törkeällä tavalla, ei vain täysin valheellisin syytöksin, mutta myös 
mielettömällä huutoäänestyksellä: ”ristiinnaulitse, ristiinnaulitse” 

2.3 Pohjimmiltaan oli kyse ihmisen vihasta Jumalaa ja Hänen hallintavaltaansa kohtaan 
2.4 Jumalan Sana Kristus oli ollut kansansa kuninkaana aina Samuelin aikaan asti (1. Samuelin kirja 

8), oli nyt tullut alennettuna Kuninkaana pelastamaan ihmiset tulevasta tuomiosta 
2.5 Kansa vaati, että Barabbas, kapinoitsija ja murhamies, päästettäisiin vapaaksi Jeesuksen sijaan 
2.6 Jeesus annettiin alttiiksi heidän mielivallallensa (Luukas 23:25) 

 

3 Minä ja Jeesus 
3.1 Millainen on minun kapinani Jeesuksen hallintavaltaa vastaan omassa elämässäni? 
3.2 Pääkohta on se, kadunko syntejäni, ja uskonko ne yksin Jeesuksessa anteeksi annetuiksi? 
3.3 ”Jos joku tahtoo Minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä 

ja seuratkoon Minua.” (Luukas 9:23) 
 

4 Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi (Jesaja 53:5) 
4.1 Hän kantoi meidän sairautemme, on haavoitettu rikkomustemme ja runneltu pahain 

tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi; Vanhurskaan 
kärsimyksen ja kuoleman kautta perkeleen pää poljettiin rikki. Aamen. 
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