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 Messun saarna 
Pyhän Nehemian luterilainen seurakunta, Joensuu 

5. sunnuntai pääsiäisestä, 22.5.2022  

 
 
Pyhän aihe                                                   Sydämen puhetta Jumalan kanssa 

Liturginen väri                                               Valkoinen 

Alttarikynttilöitä                                            4 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                                Psalmi 40:2–6 

Vanhan Testamentin teksti                         Jeremia 29:11–14 

Epistola teksti                                                Efesolaiskirje 3:14–21 

Evankeliumi                                                   Johannes 16:23–33 

  
Virret 

Alkuvirsi                                                         271                                                       
Kiitosvirsi                                                       126 

Päivän virsi                                                     228a                                                            
Uhrivirsi                                                         731                                                
Ehtoollisvirsi                                                 224, 221                                       
Päätösvirsi                                                    897                                                   
                                    
Kollehtarukous 
Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, joka olet kaikkien Sinua etsivien turva ja suoja. Sinä olet 
kehoittanut meitä avaamaan Sinulle sydämemme. Kuule armollisesti kansasi rukous. Anna, mitä me 
tahtosi mukaan anomme Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, joka Sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää 
ja hallitsee iankaikkisesti. Aamen. 
 
Saarnateksti:   Jeremia 29:11–14 
 
Saarnan aihe   Jumala antaa tulevaisuuden ja toivon 
 
Maisema 
- Jeremiaan kirje Jerusalemista pakkosiirtolaisille, jotka olivat Baabelin vankeudessa 
- Matka linnuntietä Jerusalemista Baabeliin oli noin 900 km; tämä oli kuljettu kävellen  
- Samoihin aikoihin Jumala oli asettanut Hesekielin palvelemaan profeettana Baabelissa 
- Jumalan lupaus tulevaisuudesta ja toivosta, vaikka pakkosiirtolaisuutta oli jäljellä vielä 70 v 
- Varoitus vääristä profeetoista, jotka väittivät, että kansa pääsisi pian palamaan omaan maahansa 
- Pyhän Raamatun teksti sisältää myös sisäänrakennetun varoituksen kaikelle jumalattomuudelle; 

profeetta Jesajan kautta Herra ilmoittaa (ennen Babylonian maailmanvaltaa ja Jerusalemin 
pakkosiirtolaisuutta), että kun Baabelia kerran rangaistaan, ei sitä koskaan enää rakenneta (Jesaja 
13:20) mikä on toteutunut täysin 

- Tämä kappale Jeremiaan kirjasta on kuitenkin täynnä Jumalan ihmeellistä armoa kurituksen 
keskellä elävää kansaa kohtaan 
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1.  Jumalan ajatukset sinua kohtaan 
a. Vain Jumala tuntee ajatuksensa meitä kohtaan – perisynnin sokaisemina, me emme 

tunne, kunnes Jumala kirkkauden säteily Kristuksessa loistaa sydämiimme (2. 
Korinttolaiskirje 4:6) 

b. Jumalan tahto on, että me uskossa turvautuisimme Häneen; tämän uskon Jumala 
lahjoittaa armonvälineissään; Juudan ja Jerusalemin asukkaat olivat työntäneet 
Jumalan sen ajan armonvälineet pois keskuudestaan: lain, lupaukset, uhrit ja uskon. 
Mutta kaikkina epävarmoina aikoina Jumala evankeliumi on voimassa, tarjolla koska 
Jumala on hyvä 

 
2. Avunhuuto 

a. ”Silloin te huudatte Minua avuksenne” – siis milloin? Silloin, kun Jumala on täyttänyt 
armonlupauksensa – vapautuksen jälkeen, toisin sanoen, ensin on armo, sitten on 
usko 

b. ”Minä kuulen teitä” – näin puhuu Jumala myös profeetta Miikan kautta: ”Minä panen 
toivoni Herraan, odotan pelastukseni Jumalaa, minun Jumalani on minua kuuleva” 
(Miika 7:7) 

 
3. Jumalan etsiminen 

a. ”Te etsitte Minua ja löydätte Minut” – kyllä, Jumala lupaa Häntä etsiville, että he 
löytävät Hänet – ”Minä rakastan niitä, jotka Minua rakastavat, ja jotka Minua varhain 
etsivät, ne löytävät Minut” (Sananlaskut 8:17) 

b. ”Kun etsitte Minua kaikesta sydämestänne” – ”Herran silmät tarkkaavat kaikkea 
maata, että Hän voimallisesti auttaisi niitä, jotka ovat Hänelle ehyin sydämin 
antautuneet” (2. Aikakirja 16:9)  
 

4. Jumala antaa meidän löytää itsensä 
a. Tämä selittää aikaisemmat sanat; me emme siis voi omalla voimallamme löytää 

Jumalaa, vaan kun Hän Pyhän Henkensä kautta meitä etsii ja vetää, niin Hän vie meidät 
saamaan syntimme anteeksi Kristuksessa 

b. ”Minä kokoa teidät – Minä palautan teidät” – tämä lupaus on Juudan asukkaille, mutta 
se koskee myös meitä, sillä Jumala Kristuksessa kerran kokoaa kaikki uskoivaisensa 
Taivaan kotiin 
 

5. Tähän paikkaan 
a. Tänään, tähän paikkaan, jossa Jumala ilmestyy Sanassaan ja sakramenteissaan – 

pyhässä kasteessa ja ehtoollisessa 
b. Tähän paikkaan; vain tässä paikassa, Jumalan seurakunnan keskellä, sen kirkon, jossa 

on kirkon 7 tuntomerkkiä, Jumala on koonnut sinut, puhuu Sinulle ja ravitsee sinua ja 
lupaa syntiesi anteeksiantamuksen – Kristuksen veren kautta 

 
Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


