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 Messun saarna 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

2. sunnuntai pääsiäisestä, 1.5.2022  

 
 
Pyhän aihe                                                   Hyvä Paimen  
Liturginen väri                                               Valkoinen 

Alttarikynttilöitä                                            4 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                               Psalmi 23:1–9, vuorolauluna, Luterilaisia virsiä, sivu 450 

Vanhan Testamentin teksti                         Hesekiel 34:11–16 

Epistola teksti                                                1. Pietarin kirje 2:21–25 

Evankeliumi                                                   Johannes 10:11–16 
 
Virret 

Alkuvirsi                                                         375                                                       
Kiitosvirsi                                                        132 

Päivän virsi                                                     196                                                            
Uhrivirsi                                                         251                                                 
Ehtoollisvirsi                                                 739                                             
Päätösvirsi                                                    723        
 
Kollehtarukous 
Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala.  Sinä, joka alensin Poikasi nostaaksesi langenneen maailman 
turmiosta ja iankaikkisesta hirmuisesta rangaistuksesta, johon syntimme meidät ilman Kristuksen 
lunastustyötä saattaisivat. Sinä olet meidät pelastanut iäisestä kuolemasta Poikasi Jeesuksen veren 
kautta. Vaikuta meissä Pyhän Henkesi työn kautta turvallinen luottamus siihen, että myös 
iankaikkisesti saamme iloita luonasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. 
 
Saarnateksti:   Hesekiel 34:11–16  
 
Saarnan aihe   Jeesus kokoaa, kaitsee ja lääkitsee synnin haavat 
 
Maisema 
Saarnatekstimme kirjoittaja profeetta Hesekiel eli Babylonian pakkosiirtolaisuudessa, vankeuteen 
joutuneen kansansa keskellä. Aivan yksin hän ei ollut, sillä olihan Daniel samaan aikaan Baabelissa, 
kuninkaan neuvonantajana ja samalla Jumalan profeettana. Ajat olivat ulkoisilta puitteiltaan hyvin 
yksinkertaiset: ei sähköä, ei juoksevaa vettä, ei supermarketteja, ei puhelimia ja valo saatiin 
öljylampuista. Ei ollut polkupyöriä tai autoja, joilla olisi siirrytty Jerusalemista pakkosiirtolaisuuteen, 
vaan tuo noin 900 km matka vuosina 605 ja 586 eKr. matkattiin jalkaisiin. Hesekielin elämäntehtävänä 
oli elää vankeuteen viedyn kansansa keskellä, saarnata heille, opettaa heitä Sanalla ja konkreettisilla 
esimerkeillä, kuten sillä, että hänen piti leikata hiuksensa ja partansa, punnita ne kansan edessä, 
polttaa niistä kolmannes tulella kaupungin keskellä, kolmanneksen ympäriltä lyödä miekalla ja 
hajottaa niistä kolmannes tuuleen. Tämä merkki kansan silmien edessä todisti Jerusalemia ja Juudaa 
kohtaavasta rangaistuksesta, jonka he olivat vetäneet päälleen luopumalla Jumalan Sanasta. 
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Päivän pyhien sanojen maisema vie meidät esimerkkiin ja lampaista.  
i. Ensin nuhdellaan Israelin kelvottomia paimenia, pappeja ja julistetaan heille tuomio. 
ii. Sitten luvataan Kristus, oikeana ja hyvänä Paimenena. 

 

1 Varoitus paimenille (Hesekiel 34:1–10) 
Tämän varoituksen paimenet lukevat ja saarnaavat itselleen. Varoitus on vakava jokaiselle, joka on 
vihitty pyhään saarnavirkaan. Pyhä Henki varoittaa paimenia erityisesti seuraavista asioista:  

i. Paimen irrottaa virkansa Jumalasta ja Hänen pyhästä Sanastaan (Hesekiel 34:3–4) 
ii. Paimen elää itsekkäästi ja lauma kulkee hajallaan (Hesekiel 34:2–5-6) 
iii. Paimen ei taistele lauman puolesta Jumalan Sanalla (Hesekiel 34:5, 8), luopuu lain ja 

evankeliumin saarnasta, ei enää vahvista heikkoja, paranna sairaita, sido haavoittuneita 
eikä tuo takaisin eksyneitä, koska paimen on itse eksynyt ja luopunut pois Sanasta.  

 
Hesekielin Sanan mukaan Jumala itse käy niiden paimenten kimppuun, vaatien tiliä heiltä ja ottaa 
heiltä lampaat pois, sillä kuolemattomien ihmissielujen pelastuminen synnin, kuoleman ja perkeleen 
vallasta on yksinkertaisesti maailman tärkein asia.  Jeesus sanookin: ”Mitä se hyödyttää ihmistä, 
vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon?” (Matteus 16.26) 
Myös uuden liiton paimenilta kysytään samaa: ”Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, 
johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka Hän omalla 
verellään on itselleen ansainnut.” (Apostolien Teot 20:28) Siksi Jumalan asettamilta paimenilta, 
pastoreilta, vaaditaan Kristuksesta lähtevää rakkautta, uutteruutta ja kärsivällisyyttä 
saarnatoimessaan ja sieluhoidossa. Sanoohan Uusi Testamenttikin aivan samaa: ”Herran palvelijan ei 
sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään; 
hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että 
tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa 
tekemään.” (2. Timoteuskirje 2:24–26) Jumalalle kiitos, että Hän itse on Poikansa verellä ostanut 
seurakunnan itselleen ja että Jumala Poika itse, synnittömänä, vanhurskaana, Jumalana kaitsee 
seurakuntaansa ja vie sen perille Taivaaseen.  Jumala kyllä käyttää välikappaleinaan ihmisiä, 
pastoreita, ja tahtoo myös heille hyvää, mutta myös säilyttää sen tunnon heissä, että heidän 
paimenenvirkansa koetellaan Jumalan vaa’assa.  ”Jumalan Sanan saarnaaminen ei ole mitään muuta, 
kuin koko helvetin ja Saatanan raivon vetämistä saarnaajaa kohtaan, ja myös kaikkien pyhien ja koko 
maailman raivon vetämistä saarnaajaa kohtaan.  Saarnavirka on kaikkein vaarallisin mahdollinen 
elämän muoto, joka on alttiina Saatanan hampaille.” (Johan Gerhard / Martti Luther) 
 

2 Luvataan Kristus oikeana Paimenena (Hesekiel 34:11–31) 
Jumala lupaa ensin itse valmistaa, koota ja kaita lampaitaan, eli kuolemattomia ihmissieluja. Mutta 
Herra ei ainoastaan nuhtele paimenia, vaan myös lampaita, siitä, että ne hämmentävät Herran 
kirkkaan Sanan vesiä: ”Mutta te, lampaani! Näin sanoo Herra, Herra; katso, Minä tahdon tuomita 
lampaan ja lampaan välillä, oinasten ja vuohipukkien välillä. Eikö teille riitä, että olette hyvällä 
laitumella, kun vielä tallaatte jaloillanne loput laitumestanne, ja että saatte juoda kirkasta vettä, kun 
vielä hämmennätte jaloillanne loput?” (Hesekiel 34:11–22) Tämä on nuhde seurakunnalle, joka on 
joskus niin itsevarma siitä, mitä ja miten heille tulisi saarnata, että he omilla pinttyneillä käsityksillään 
eivät ota vastaan Sanan yksinkertaista maitoa, vaan kyllä kuuntelevat, mutta silti eivät kuuntele; 
näkevät, mutta eivät kuitenkaan näe. Tällaisesta elävä Jumala nuhteli omaa kansaansa.  Sekin Sana, 
mikä heille saarnattiin ja se Sanan yksinkertainen maito ja evankeliumin kirkkaus, joka heille 
opetettiin, hämmennettiin ihmisten omalla ylpeydellä ja viisaudella. Afganistanissa on sananlasku: 
”Sail bInA aqle chel wazIr dArad”, ”sivusta katsojilla on 40 ministerin viisaus.” Tämä ei tarkoita sitä, 
etteikö Sanan kuulijan tule koetella se, mitä saarnataan, ei, vaan kun koetellaan, koetellaan se saarna 
ja opetus Jumalan pyhästä Sanasta käsin. Sanoohan apostoli: ”Berean juutalaiset olivat jalompia, kuin 
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Tessalonikan juutalaiset; he ottivat Sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, 
oliko asia niin.” (Apostolien Teot 17:10–11) 
 
Mutta pääkohta tässä kohtaa pyhää Raamatun Sanaa on Kristus ja Hänen lunastustyönsä syntisten 
hyväksi.  Herra sanoo: ”Minä itse kaitsen lampaani ja vien itse ne lepäämään, sanoo Herra, Herra. 
Kadonneet Minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa.” 
(Hesekiel 34:16) Miten Jumala tämän tekee? Herra jatkaa Sanassaan: ”Minä herätän heille yhden 
Paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin; Hän on kaitseva heitä ja oleva heidän Paimenensa.” 
(Hesekiel 34:23) 
 
Jumala jatkaa: ”Minä Herra olen heidän Jumalansa ja Minun palvelijani Daavid on ruhtinas heidän 
keskellänsä. Minä teen heidän kanssaan rauhan liiton … niin että he asuvat turvallisesti erämaassa … 
ja Minä teen siunatuiksi heidät … ja vuodatan sateen ajallansa ... eivät he enää ole pakanain 
ryöstettävinä … vaan asuvat turvassa … ja he tulevat tietämään, että Minä Herra, olen heidän 
Jumalansa ja he ovat Minun kansani.” (Hesekiel 34:24–31)  
 
Rakas ystävä; kuuletko Sinä Jumalan Isän sydämen ääneen? Hän, joka ensimmäisessä käskyssä sanoo: 
”Minä olen Herra, sinun Jumalasi,” itse täyttää vanhurskaan, Isällisen sydämensä käskyn ja 
vaatimuksen, ja vakuuttaa, että Hän on sinun Jumalasi ja Hän itse kaitsee laumaansa, myös sinua ja 
sinun rakkaitasi. Jumala itse Kristuksessa etsii eksyneet ja tahtoo tuoda heidät takaisin. Jumala 
Kristuksessa sitoo haavasi, lääkitsee sinua Sanallaan ja ehtoollisellaan; Hän vahvistaa heikot ja 
voimattomat.  Tämän kaiken elävä Jumala on tehnyt lähettämällä oman ainokaisen Poikansa, jonka 
päälle pantiin koko maailman synti. Kristus kärsi rangaistuksen koko maailman synneistä ruumiissaan, 
sielussaan ja hengessään ristipuulla. Sinä saat syntisi anteeksi Kristuksen nimessä ja sovintoveressä ja 
Isä ja Poika ovat lähettäneet Pyhän Henkensä tekemään tämän hyvän uutisen syntiemme 
sovituksesta Kristuksessa eläväksi tunnoksi Jumalan mielisuosiosta; sen omistamiseksi Hän lahjoittaa 
uskon. Tämä sinun haavojesi sitominen, lääkitseminen ja vahvistamisesi tapahtuu Jeesuksen 
haavojen kautta, sillä sanoohan pyhä Raamattu: ”Rangaistus oli Hänen (Kristuksen) päällä, että meillä 
rauha olisi, ja Hänen haavojensa kautta me olemme paratut.” (Jesaja 53:5) Myös sen tähden kristityt 
ovat kautta aikojen rukoilleet profeetta Jeremian sanoilla: ”Paranna minut, Herra, niin minä 
parannun, auta minua, niin minä olen autettu. Sillä Sinä (Jumalan Poika Kristus) olet minun 
ylistykseni.” (Jeremia 17:14)  
 
Sen tähden, rakas ystävä, älä pelkää. Sinulla on Kristuksessa Jumalan täysi mielisuosio, sillä kaikki 
sinun syntisi on jo sovitettu ja mitä lankeemuksia sinulla on, ne kaikki peitetään Vapahtajasi Jeesuksen 
sovintoverellä. Herra tietää sinun helmasyntisi ja voimattomuutesi syntiä vastaan; heittäydy vain 
voimattomana turvallisesti Jeesuksen jalkojen juureen, sillä Hän on sinun ja sinä Hänen.  Kristityn 
ankarimmat koettelemukset tulevat usein siinä, että huomaan toistuvasti lankeavani samaan syntiin; 
joko vihaan, pahaan puheeseen lähimmäisestä, haureellisiin ajatuksiin, epäuskoon, 
raskasmielisyyteen ja lukemattomiin muihin synteihin. Kun löydän itseni synnin runtelemana, kuinka 
vaikea onkaan lohduttaa itseään Jumalan Sanalla. Mutta Jumala itse vakuuttaa Kristuksessa: ”Sillä 
Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. 
Sen, joka ei synnistä tiennyt, Hän meidän tähtemme teki synniksi, että me Hänessä tulisimme Jumalan 
vanhurskaudeksi.” (2. Korinttolaiskirje 5:19–21) Jumala vakuuttaa Sanassaan: ”Sinä olet Minun 
palvelijani. Minä olen sinut valmistanut, en Minä unhota sinua, Israel. Minä pyyhin pois sinun 
rikkomuksesi niin kuin pilven ja sinun syntisi niin kuin sumun.” (Jesaja 44:21–22) Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


