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 Messun saarna 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

4. sunnuntai pääsiäisestä, 15.5.2022  

 
 
Saarnateksti:   Jesaja 63:7–9  
 
Saarnan aihe   Herramme Jeesuksen rakkaus syntisiin 
 
Maisema 
Olemme matkalla. Tällä elämän matkalla Elävä Jumala johdattaa meitä niin kuin Hän johdatti Israelin 
kanssa erämaassa. ”Muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra sinun Jumalasi, näinä 
neljänäkymmenenä vuotena on sinua kuljettanut erämaassa nöyryyttäksensä sinua ja koetellaksensa 
sinua, ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on, tahdotko noudattaa Hänen käskyjänsä vai etkö? 
Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää, ja Hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen 
tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä 
ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta Sanasta, joka Herran suusta lähtee.” (5. Mooseksen 
kirja 8:2–39)  
 
Kun Jumala nöyryyttää ihmistä, on se sulaa Isällistä rakkautta meidän parhaaksemme eikä se ole sitä 
nöyryyttämistä, mitä ihmiset tekevät toisilleen aiheuttaakseen pahaa. Jumalan koulu tässä maailman 
erämaassa tähtää kuolemattomien sielujemme pelastukseen.  Jumala ilmoittaa meille syntimme, sillä 
ilman pyhän Raamatun ilmoitusta synnistä, me emme siitä mitään tiedä. Olemme syntyessämme 
tähän maailmaan kuolleita rikoksiimme ja saatanan valtakunnassa. Kukaan meistä ei siis synny tähän 
maailmaan viattomana, vaan synnymme Jumalan, oman Luojamme, vihollisina. Vasta pyhässä 
kasteessa synnymme uudelleen, saamme syntimme anteeksi, saamme uskon lahjan ja Kristuksen 
vanhurskaus luetaan meidän hyväksemme.  Jumala ravitsee meitä Taivaan mannalla, pyhällä 
evankeliumilla. Elämämme on sen varassa, että Jumala tahtoo yhä uudelleen ja uudelleen vahvistaa 
meissä Isällisen rakkautensa tuntemisen Sanansa lupauksilla. Sitä tarkoittavat nuo Sanat ”Hän antoi 
sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut.” Tuo manna on Jeesus Kristus ja kaikki sinut syntisi on 
Hänen päälleen laitettu ja Hänen vanhurskautensa on sinun hyväksy luettu.   
 
Tätä Taivaan mannaa Kristusta ei yksikään ihminen voi omin voimin käsittää, ymmärtää tai uskoa sillä 
me emme sitä luonnostamme tunne. Jumala yksin vaikuttaa uskon siihen. Manna – Kristus – taas 
maistuu niille, joilla on hätä, murhe ja ahdistus, joilla Jumala vetää meitä Kristuksen ruokapöytäänsä. 
Päivän saarnatekstimme puhuu meille tuosta Taivaan mannasta, Kristuksesta, jolla Jumala ravitsee 
meitä. Jesajan luku 63 jae 9 lohduttaa meitä viidellä Jumalan armoteolla Kristuksessa. Jesajan luvun 
63 alkujakeissa Jumala kuitenkin muistuttaa meitä siitä, että maailmanaikojen lopulla Herramme 
Jeesus tulee tuhoamaan kaiken pahan vallan; Kristus yksin polkee viinikuurnan ja kukistaa 
vastustajansa, ne, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa ja ne, jotka ovat elämässään torjuneet 
Jumalan armon evankeliumin. Jesajan luku 63 ja sen 6 ensimmäistä jaetta kuvataan seikkaperäisesti 
Johanneksen Ilmestyskirjan luvun 19 jakeissa 11–21. Ottakoot tästä varoituksesta vaarin jokainen, 
joka nousee Jumalan Sanaa ja Kristuksen lunastustyön ainutlaatuisuutta vastaan. Päivän tekstimme 
on kuitenkin Jumalan armollista kutsua ja lohdutusta.  
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Kristus sinun kanssasi ahdistuksissasi (Jesaja 63:9) 
1. Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli Hänelläkin ahdistus 

Jumala pääsääntöisesti kuljettaa omiaan erämaassa, hengellisessä erämaassa tämä ajallisen 
elämämme ajan. Jeesus sanoo: ”Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä; 
Minä olen voittanut maailman.” (Johannes 16:33) ja apostoli sanoo: ”Monen ahdistuksen kautta 
meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan.” (Apostolien Teot 14:22) Rinnastan tuon 
ahdistuksen hengelliseen erämaahan. On totta, että saamme tässä ajallisessa elämässä 
osaksemme myös monia iloja ja riemun aiheita, mutta samalla Jeesus sanoo: ”Jos joku tahtoo 
Minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon 
Minua.” (Luukas 9:23) 
 
Tekstimme sanoo: ”Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli Hänelläkin ahdistus.” Ystävä, kuule tämä. 
Sinulla on Jumala, sinun Luojasi, joka todellisesti rakastaa sinua niin paljon, että sinun ahdistuksesi 
ovat Hänen ahdistuksiaan. Sanoohan Herra Kristus palavasta pensaasta Moosekselle: ”Minä olen 
nähnyt ja kuullut kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajainsa tähden; niin, 
Minä tiedän heidän tuskansa.” (2. Mooseksen kirja 3:7) Usko tämä! Jumalan Sana ei petä. Sano 
yhdessä Daavidin kanssa: ”Sinun tykösi, Herra, minä ylennän sieluni, Jumalani, Sinuun minä 
turvaan; älä salli minun joutua häpeään, älkööt viholliseni saako riemuita minusta. Ei yksikään, 
joka Sinua odottaa, joudu häpeään.” (Psalmi 25:1–3) 
 

2. Hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät 
Mitä tarkoittavat sanat ”Hänen kasvojensa enkeli”? Teksti puhuu Jumalan kasvojen enkelistä, siis 
persoonasta, joka on ilmentymä itse Kaikkivaltiaan ja yhden ainoan Jumalan kasvoista. Kasvot 
taasen kertovat meille millainen on se persoona, jota katselemme. Tässä ei puhuta luodusta 
enkelistä, sillä Raamatun Sana ei koskaan puhu meille luodusta enkelistä, joka olisi persoonana 
Jumalan kasvojen ilmentymä. Tässä tarkoitetaan Jeesusta Kristusta, joka ilmestyi Moosekselle 
palavassa pensaassa, joka on se Johanneksen ilmoittama ”Minä olen” ja joka kulki Israelin kanssa 
erämaassa pilvessä ja tulenpatsaassa. Sana ”vapahtaa” on heprean kielessä”yasha”, josta tulee 
myös nimi Jeesus, pelastaja. Sana puhuu paimenesta, jonka silmä valvoo laumaansa ja tarkkailee 
lauman vihollisia, tuhotakseen oman laumansa viholliset. Jeesus Kristus on tuo oikea Joosua, joka 
pelastaa kansansa ihmiseksi syntymisellä, kärsimisellään ja kuolemallaan, ja maksamalla verellään 
ihmiskunnan synnit. Hän, Jeesus, oikea Joosua, vie meidät luvattuun maahan, Taivaaseen. 

 
 
 
3. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään Hän lunasti heidät 

Jumala on rakkaudessaan ja sääliväisyydessään lunastanut sinut Poikansa veren kautta. 
Lunastaminen tässä tarkoittaa sitä, että sukulainen ostaa sinut vapaaksi rangaistuksesta ja 
vihollisista. Tämä tarkoittaa, että Kristus, sinun Herrasi, Jumalan kasvojen säteily, on maksanut 
sinun kuolemattomasta sielustasi täydellisen hinnan verellään, sinut on ostettu takaisin Jumalan 
perheeseen ja mielisuosioon Karitsan verellä.  

 
4. Hän nosti heitä 

Jumala Pojassaan Jeesuksessa on myös nostanut ja yhä nostaa sinut. Me olimme kaikki kuolleet 
rikoksiimme, aivan oikeasti. Psalmissa sanotaan: ”Hän nosti minut ylös turmion kuopasta, 
lokaisesta liejusta ja asetti minun jalkani kalliolle, Hän vahvisti minun askeleeni.” (Psalmi 40:3) 
Jeesus sanoo vertauksessaan: ”Jos jollakin teistä on sata lammasta ja hän kadottaa yhden niistä 
… löydettyään sen, hän panee sen hartioillensa iloiten.” (Luukas 15:4–5) Ystävä, Jeesus nostaa 
sinutkin niistä synnin syvyyksistä, ja niistä lankeemuksistasi, joihin sinä olet uponnut ja joista sinä 
olet voimaton nostamaan itseäsi ylös. Me kaikki olemme saaneet maistaa synnin valtaa 
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elämässämme ja kuinka sen syvyyksistä ja kahleista emme mitenkään pystyneet nostamaan tai 
irrottamaan itseämme.  Mutta on yksi, joka voi, tahtoo ja pystyy nostamaan sinut: Herra Jeesus 
Kristus. Siitä Pietari todistaa Apostolien Teoissa: ”Uskon kautta Hänen (Jeesuksen) nimeensä on 
Hänen (Jeesuksen) nimi vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka 
Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden (kyvyn nousta ylös).” 
(Apostolien Teot 3:16) 

 
5. Hän kantoi heitä 

Tämä kantaminen tarkoittaa heprean kielessä ”jatkuvasti kiinni pitämistä.” Herramme Kristus, 
Jumalamme kasvojen enkeli, Lunastajamme, ei vain nosta sinua, vaan Hän pitää sinusta jatkuvasti 
kiinni läpi sinut elämäsi viedäkseen sinut Taivaan kotiin. Vanhassa Testamentissa meillä on tästä 
puhuttelevia lupauksia:  

I. ”Hän on pitänyt huolen sinun vaelluksestasi tässä suuressa erämaassa.” (5. Mooseksen kirja 2:7) 
II. ”Herra, sinun Jumalasi, on kantanut sinua, niin kuin mies kantaa poikaansa, koko sen matkan, 

jonka te olette kulkeneet, kunnes tulitte tähän paikkaan.” (5. Mooseksen kirja 1:31)  
III. ”Te olette nähneet, kuinka Minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni.” (2. 

Mooseksen kirja 19:4)  
 
Kallis ystävä; sinulla on Jumala, joka on sinun kanssasi kaikissa sinun ahdistuksissasi. Sinulla on myös 
Jumalan kasvojen enkeli, Jeesus, joka pelastaa sinut synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Sinulla 
on myös syvää sääliä ja myötätuntoa kohtaasi tunteva Kristus, joka on verellään ostanut sinut 
itselleen, koska olet Hänen sukuansa (koska olet Hänen luomansa). Sinulla on myös Herra, joka nostaa 
sinut synnin, kuoleman ja katkeruuden syvyyksistä.  Sinulla on myös Herra Jeesus Kristus, joka, 
kantaen kaiken voimansa Sanallaan, on kantanut sinua tähän paikkaan asti, ja pitää sinusta kiinni. 
Usko tämä ja käy Herran Jeesuksen pöytään ehtoollisella, jossa Hän vielä antaa sinulle ruumiinsa ja 
verensä sakramentin vahvaksi vakuudeksi syntiesi sovituksesta ja Jumalan mielisuosiosta. Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


