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 Messun saarna 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

5. paastonajan sunnuntai, 3.4.2022 (huom. tekstin oikeinkirjoitusta ei ole täydelleen tarkistettu) 
 

 
 
Sunnuntain aihe                                          Kärsimyksen sunnuntai 
Liturginen väri                                              Violetti 
Alttarikynttilöitä                                          2 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                               Psalmi 43:2–5 

Vanhan Testamentin teksti                       1. Mooseksen kirja 22:1–13 

Epistola teksti                                              Heprealaiskirje 9:11–15 

Evankeliumi                                                  Johannes 11:47–53 
 
Virret 

Alkuvirsi                                                         80                                                       
Kiitosvirsi                                                      ei lauleta 

Päivän virsi                                                   79                                              
Uhrivirsi                                                         274                                                 
Ehtoollisvirsi                                                 226                                                 
Päätösvirsi                                                    822                                     
 
Kollehtarukous 
Kaikkivaltias, Pyhä Jumala, joka annoit Poikasi, Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kärsiä 
ristinkuoleman meidän tähtemme. Ole voimamme, että kärsivällisesti kantaisimme kaikki, mitä näet 
hyväksi panna kestettäväksemme. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. 
Aamen. 
 
Saarnateksti   Johannes 11:47–53 
 
Saarnan aihe   Jumalan lasten yhteen kokoaminen ristin tiellä 
 

Johdanto 
Tästä sunnuntaista alkaa syvä paastonaika. Kirkkovuodessa katseet kääntyvät yhä tiiviimmin kohti 
Jeesuksen maallisen erämaavaelluksen päätepysäkkiä, pitkäperjantain ristiä. Päivän evankeliumi 
päättyy tylyihin sanoihin sen ajan juutalaisten hengellisten johtajien aivoituksesta Jeesuksesta: ”Siitä 
päivästä lähtien oli hiellä tehtynä päätös tapaa Hänet.” (Johannes 11:53) Siksi tätä sunnuntaita 
kutsutaan kärsimyksen sunnuntaiksi. Päivän Psalmi, jonka voimme nähdä Kristuksesta ennustavana 
Psalmina, on tarkoitettu myös monenlaisissa kiusauksissa ja koettelemuksissa kärsiville Jumalan 
lapsille; tekin saatte vedota Herran sanoihin: ”Auta minut oikeuteeni, Jumala, ja aja minun asiani 
armotonta kansaa vastaan.” (Psalmi 43:1)  
 
Evankeliumitekstimme on peili tälle maailmalle: luonnollisessa tilassaan synnin sokaisemana ja 
perkeleen vallassa, ihminen vihaa Jumalaa.  Juutalaisen kansan keskellä eli maailman Vapahtaja, joka 
teki vain hyvää: saarnasi syntien anteeksiantamusta, paransi sairaita, tunsi valtavaa myötätuntoa 
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kaikkia ahdistettuja kohtaan ja ruokki nälkäisiä. Mihin nämä Jumalan Pojan hyvät työt johtivat? Ne 
johtivat siihen, että ”Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa Hänen.” (Johannes 
11:53) Jeesus surmattiin Golgatan kummulla ristinpuussa. Hänen kuolemansa koitui kuitenkin meille 
elämäksi – syntiemme sovitukseksi. Nyt Jumalan Isän sydän ”väräjää meidän tähtemme ja Hän 
armahtaa meitä,” (Jeremia 31:20) koska olemme sovitetut Isän kanssa Jeesuksen kärsimyksen, 
kuoleman ja ylösnousemuksen tähden.  ”Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen 
elämä.” (Johannes 3:16) 
 

1 Päätös Jeesuksen tappamisesta (Johannes 11:51–53) 
Jumalan Poika Jeesus teki vain hyvää: saarnasi syntien anteeksiantamusta, paransi sairaita, tunsi 
valtavaa myötätuntoa kaikkia ahdistettuja kohtaan, virvoitti ja lohdutti heitä ja ruokki nälkäisiä. Mihin 
nämä Jumalan Pojan hyvät työt johtivat? Mihin johti se kaikki ylenpalttinen armo, mitä sen ajan 
Juudean ja Galilean kansa sai osakseen? Mitä tämä kaikki vaikutti Hänen oman kansansa keskellä? 
Sen kertoo Johanneksen evankeliumi vaihe vaiheelta:  

i. ”Juutalaiset vainosivat Jeesusta” (Johannes 5:16)  
ii. ”Juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat Häntä tappaaksensa” (Johannes 5:18) 
iii. ”Niin juutalaiset nurisivat Häntä vastaan” (Johannes 6:41) 
iv. ”He tavoittelivat Häntä tappaaksensa” (Johannes 7:1)  
v. ”Niin he etsivät Häntä” (Johannes 7:11) 
vi. ”Jeesus sanoi heille: miksi tavoittelette Minua tappaaksenne?” (Johannes 7:19)  
vii. ”Kukaan ei käynyt Häneen käsiksi, Hänen hetkensä ei ollut vielä tullut” (Johannes 7:30) 
viii. ”He lähettivät palvelijoita ottamaan Häntä kiinni” (Johannes 7:32) 
ix. ”Muutamat heistä tahtoivat ottaa Hänet kiinni” (Johannes 7:44)  
x. ”Tuomitseeko lakimme ketään, ennen kuin häntä on kuulusteltu?” (Johannes 7:51)  
xi. ”Päästäkseen Häntä syyttämään” (Johannes 8:6) 
xii. ”Kukaan ei ottanut Häntä kiinni, sillä Hänen hetkensä ei ollut vielä tullut” (Johannes 8:20) 
xiii. ”Te tavoittelette Minua tappaaksenne, koska Minun Sanani ei saa teissä tilaa” (Johannes 8:37) 
xiv. ”Nyt te tavoittelette Minua tappaaksenne” (Johannes 8:49) 
xv. ”Niin he ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä Hänet” (Johannes 10:31) 
xvi. ”Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa Hänen” (Johannes 11:53)  

 
Herramme Jeesus, jonka kautta kaikki on luotu, ja jonka kautta kaikki myös pysyy ja elää, syntyi 
ihmiseksi. Jeesus, Jumalan Poika, otti päälleen koko ihmiskunnan rikokset, synnit ja niistä seuraavat 
rangaistukset, ja kärsi ne ruumiissaan Golgatan ristillä. Tämän Jeesuksen Hänen oma kansansa oli 
päättänyt tappaa. Juutalaisen kansan johtajat eivät kateudesta halunneet Jeesuksen elävän 
(Johannes 11:48) sanoen: ”Jos annamme Hänen näin olla, niin kaikki uskovat Häneen.” Tämän 
todistaa myös evankelista Matteus, kun hän kirjoittaa: ”Sillä Pilatus tiesi, että he kateudesta olivat 
antaneet Hänet hänen käsiinsä.” (Matteus 27:18) Mitä tämä merkitsee meille, vuoden 2022 AD 
ihmisille ja kristilliselle seurakunnalle? Sovellamme tätä meidän aikaamme kolmella tavalla: 

1.1 Kristuksen kirkon maallistuminen 
Kristuksen kirkko voi niin maallistua, rakastua tämän maailman kunniaan, valtaan, 
arvostettuihin tehtäviin ja mielipiteisiin, että se synnin sokaisemana alkaa vihata evankeliumin 
saarnaa ja Jumalan Sanan totuutta. Siitä apostoli Paavali sanoo: ”He pitävät totuutta 
vääryyden vallassa” (Roomalaiskirje 1:18), ”Sen tähden Jumala lähettää heille väkevän 
eksytyksen, niin että he uskovat valheen” (2. Tessalonikalaiskirje 2:11) On kyse kateudesta; 
ihminen haluaisi sitoa kuolemattomia ihmissieluja itseensä.  Mutta ihmissielut kuuluvat vain 
Kristukselle, sillä Hän on heidät verellään ostanut. (Apostolien Teot 20:28) 

1.2 Kristityn kylmeneminen 
Jumalan lapsi, kerran kasteessa Kristuksen omaksi otettu, voi niin kylmentyä uskossaan, että 
Jeesus sanoo hänestä: ”Minä tiedän sinun tekosi; sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet 
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kuollut. Herää valvomaan.” (Ilmestyskirja 3:1–2) ja ”Minä tiedän sinun tekosi; sinä et ole kylmä 
etkä palava; Mutta nyt, koska olet penseä, olen Minä oksentava sinut suustani ulos. Minä 
neuvon sinua ostamaan Minulta kultaa, tulessa puhdistetta, että rikastuisit, ja valkeat 
vaatteet, että niihin pukeutuisit.” (Ilmestyskirja 3:15–18) Tästä seuraa se, että ihminen alkaa 
väistellä Jumalan Sanan totuutta ja hänestä tulle Jumalan ja Hänen Sanansa vihollinen. 

1.3 Maallisen esivalta hylkää Jumalan totuuden 
Aina, kun Jumalan asettama maallinen esivalta, ”Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta” 
(Roomalaiskirje 13:1), hylkää Jumalan Sanan totuuden, syntyy laittomuuden aika, ihmisen 
mielivalta, vääryys, korruptio ja viimeinen an anarkia. Silloin Kristuksen seurakuntaa syytetään 
Jumalan totuuden esillä pitämisestä. Tällaiset esivallat kautta historian ovat usein vainonneet 
Kristuksen seurakuntaa tavalla tai toisella. Mutta tästä Herramme Jeesus myös sanoo: 
”Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on Taivasten 
valtakunta.” (Matteus 5:10)  

 
Valvokaamme siis itseämme, että omassa elämässämme pysyisimme pyhän Raamatun ilmoituksessa 
ja Raamatun mukaisessa tunnustuksessa. Käy säännöllisesti Jumalan Sanan kuulossa ja nauti Herran 
ruumiin ja veren ateriaa vahvaksi vakuudeksi siitä, että sinä olet Kristuksessa ja Hän on sinussa. 
Rukoilkaamme myös maallemme hurskasta ja Jumalaa pelkääväistä esivaltaa. 
 

2 Jumalan lasten yhteen kokoaminen (Johannes 11:52) 
Apostoli Johannes nostaa esiin ihanan yksityiskohdan ja lopputuloksen Jumalan Poikaa kohtaan 
nostetuista syytöksistä ja siitä hirmuisesta rangaistuksesta, jonka Hän kärsi meidän tähtemme: 
”Jeesus oli kuoleva kansan edestä, eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen 
yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset.” (Johannes 11:52)  
 

2.1 Yhteen kokoaminen jo tässä ajassa 
Jeesuksen kärsiminen ja kuoleminen tuotti sinulle, ystävä, syntiesi anteeksiantamuksen. Sinulla on 
Kristuksessa ja Hänen veressään sovitettu Jumala. Sinä olet Jumalan ystävä, sillä onhan sinulla 
Kristukselta lahjaksi saatu vanhurskaus, joka peittää kaikki syntisi, vikasi ja puutteesi. Raamattu puhuu 
Jumalan lapsista myös Jumalan ystävinä. Aabrahamista sanotaan: ”Aabraham, Minun ystäväni 
siemen” (Jesaja 41:8) ja kaikista Jumalan lapsista: ”Yhtä hyvin Hän antaa ystävilleen heidän 
nukkuessansa.” (Psalmi 127:2) Jumala tahtoo koota kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset yhteen. 
Hän tekee sen seurakunnassaan, siellä, missä Hänen Sanansa oikein saarnataan ja sakramentit 
Kristuksen asetuksen mukaan toimitetaan. Et enää ole yksin tässä maailmassa (vaikka joskus voit 
kokea suurta yksinäisyyttä), vaan Jumala on sinun kanssasi, Sankari sinun keskelläsi. (Sefanja 3:16–
17), Olet osa Kristuksen ruumista ja Hänen seurakuntansa keskellä. Kun ehtoollisella murramme 
leivän ja juomme Hänen verensä yhteisestä maljasta, emme ainoastaan yhdisty Kristukseen ja Hän 
meihin, vaan me liitymme myös toinen toisiimme Hänen ruumiinsa jäseninä. 
 

2.2 Yhteen kokoaminen iankaikkisuudessa 
Kristuksen tullessa takaisin ottamaan kaikki Jumalan lapset tykönsä, me saamme sitten iankaikkisesti 
ja loppumattomasti olla oman Luojamme ja Jumalamme kanssa. Siitä Sana sanoo: ”Ei heidän enää 
tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin eikä mikään helle, sillä Karitsa, joka on 
valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän veden lähteille ja Jumala on 
pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä.” (Ilmestyskirja 7:16–17) Tällainen on Lunastajasi 
Jeesuksen sinulle ja kaikille pyhilleen lahjoittama kärsimyksensä ja kuolemansa hedelmä: syntiesi täysi 
anteeksiantamus ja kokoamisensa Hänen tykönsä.  Aamen.  
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


