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 Messun saarna 

Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 
6. pääsiäisen jälkeinen sunnuntai, 29.5.2022 

 
Kollehtarukous 
Herra Jumala, kunnian Kuningas, joka olet korottanut Poikasi Jeesuksen Kristuksen ja tehnyt Hänet 
osalliseksi kirkkaudestasi. Me rukoilemme Sinua: lähetä meille lohduttaja, Pyhä Henki, ja johdata 
meidätkin luoksesi iankaikkiseen elämään. Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta.  
Aamen. 
 
Saarnateksti:   Johannes 15:26–16:4 
 
Saarnan aihe   Jumalan rakkaus Jeesuksessa ympäröi sinua 
 
Maisema 
Johanneksen evankeliumin sanat kuuluvat Jeesuksen syvälliseen ja perusteelliseen opetukseen, joka 
tapahtui viimeisen aterian yhteydessä, Kiirastorstaina. Tämä pitkä Jeesuksen opetus on kirjoitettu 
Johanneksen evankeliumin lukuihin 13–17.  Herramme Jeesus pesee opetuslasten jalat (13:4–17), 
perkele menee Juudakseen (13:27), Jeesus antaa uuden käskyn rakkaudesta (13:34–35), Hän lohduttaa 
Taivaaseen astumisellaan ja sijan valmistamisella kaikille omilleen (14:1–4), opettaa Sanansa 
pitämisestä ja asumisestaan kristityissä (14:21–23), kertoo itsestään totisena Viinipuuna (15:1-11) ja 
pitää Ylimmäispapillisen rukouksen (17:1-26).  Hän opettaa myös monia muitakin asioita ennen 
ehtoollisen asettamista.  
 
Päivän evankeliumin sanoissa Jeesus lupaa, että Hän lähettää seurakuntansa keskelle Pyhän Hengen; 
Pyhä Henki vuodatettaisiin helluntaina. Jeesus opettaa, että Pyhä Henki Hän on kristityn puolustaja, 
totuuden Henki ja Kristuksen todistaja. Puolustaja Pyhä Henki tulisi tekemään työtään ulkonaisten 
vainojen keskellä, joita kristityt kohtaavat, mutta myös silloin, kun kristitty on omantunnon syytöksissä. 
Pyhä Henki tulisi lohduttamaan heitä syntien anteeksiantamuksella Jeesuksen veressä.  Nostamme 
tekstistä kaksi merkittävää asiaa: 

i. Puolustajasi 
ii. Älä loukkaannu 

 
1. Puolustajasi (Johannes 15:26) 
Jeesus lupaa, että Hänen seurakuntansa saa Puolustajan, joka tarkoittaa Pyhää Henkeä, Jumaluuden 
kolmatta Persoonaa.  Sana ”Puolustaja” tarkoittaa ”kutsuttu toisen avuksi”. Jeesus antaa tällä nimellä 
Pyhälle Hengelle aivan erityisen viran Uuden Testamentin seurakunnassa; Hänen virkansa on puolustaa 
Kristuksen omia, toimia heidän asianajajansa, tulla heidän avuksensa. Mutta missä asioissa ja millä 
tavalla Pyhä Henki puolustaa Kristuksen seuraajia. Hän puolustaa heitä  

i. Vainon ja ahdistuksen alla, kun sielunvihollinen perkele ja maailma raivoaa heitä vastaan 
ii. Omantunnon syytöksiä vastaan Sanan lupauksilla 

 
1.1 Vaino ja ahdistus 

Yksi kirkon tuntomerkeistä on pyhä risti. Se tarkoittaa vainoa, ahdistusta ja että kristityistä puhutaan 
valheita. Tämä on usein väistämätöntä, koska Pyhä Henki on totuuden Henki, ja Hän todistaa 
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uskovissaan Jeesuksen ristinkuolemasta, ylösnousemuksesta ja voitosta synnin, kuoleman ja 
pimeyden valtojen yli. Pimeyden voimat eivät saa rauhaa siellä, missä Kristus asuu ja Hän asuu 
Sanassaan mutta sen kautta myös omissaan. Seurakunta ei voi olla vaiti ja siksi heitä ahdistetaan 
evankeliumin sanojen ja tekojen tähden.  
 
Mutta Jumalan seurakunta myös tehdään todistukseksi, mihin Jeesus viittaakin luvun 16 
alkujakeissa: ”He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tapaa teitä, 
luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle.” (Johannes 16:2) Tästä puhuu myös Markuksen 
evankeliumi: ”Mutta pitäkää vaari itsestänne. Teidät vedetään oikeuksiin, ja teitä piestään 
synagoogissa, ja teidät asetetaan maaherrain ja kuningasten (meidän kielessämme tuomareitten) 
eteen, Minun tähteni, todistukseksi heille.” (Markus 13:9) 
 
Näissä kaikissa Pyhä Henki on kristityn puolustaja, siis myös sinun Puolustajasi. Jeesus myös sanoo: 
”Pankaa siis sydämellenne, ettette edeltäpäin huolehdi, miten vastaatte puolestanne. Sillä Minä 
annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan 
tai väittämään.” (Luukas 21:14–15) Tämä on Pyhän Hengen työtä kristityssä. 

 
1.2 Omantunnon syytökset 

Pyhä Henki Puolustaa kristittyä, myös sinua ystävä, kun omatuntosi syyttää sinua ja perkele raivoaa 
sinua vastaan nostamalla esiin syntisi ja lankeemuksesi, kelvottomuutesi ja mahdottomuutesi. Pyhä 
Henki muistuttaa sinua Jeesuksen ansiosta, joka on sinullekin lahjana annettu.  Pyhä Henki todistaa 
sinussa, että Jumalan vanhurskaus on luettu sinun hyväksesi uskon kautta Jeesukseen. Sinä tulet 
Sanan kuuloon, sinulle julistetaan täysi anteeksiantamus kaikista synneistäsi ja sinä saat siitä vahvan 
vakuuden Jeesuksen ruumiin ja veren sakramentissa.  
 
Kun sinä sanot Jeesukselle: ”Sinä olet minun, minä olen Sinun” ja kun sinä luet Raamatusta ”Ole 
turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi” ja kun sinä veisaat virressä ”Verensä 
tämä kulta on, se tuottaa Isän suosion”, on tämä kaikki Pyhän Hengen työtä, jossa Hän puolustaa 
sinua kaikkia syytöksiä vastaan ja vakuuttaa: ”Jumala vanhurskauttaa jumalattoman” ja ”Jos Jumala 
on meidän puolellamme, niin kuka voi olla meitä vastaan.” (Roomalaiskirje 8:31) 

 
Tässä yhteydessä on sanottava myös varoituksen sana. On monia, jotka haluaisivat lukea itsensä 
kristityksi ja pelastetuksi Jeesuksessa, mutta kieltävät Jumala Sanan. Tämä tapahtuu ainakin kahdella 
tavalla: 

i. Kielletään Jumalan Sanan selvä opetus, uskottelemalla, että ”minulla on oikeus pitää 
katkeruutta toista ihmistä kohtaa, minulla on oikeus olla anteeksipyytämättä ja 
anteeksiantamatta, tai, uskottelemalla, että haureuden synti ei olekaan synti tai väärä 
todistus ei olekaan väärä todistus. 

ii. Ei suostuta syntiseksi, toisin sanoen, ei oteta vastaan Jumalan Sanan tuomiota syntisestä 
elämästä, vaan piilotellaan ja peitellään syntielämää ja tekeydytään uskovaksi, vaikka ei olla 
sitä. Tästä seuraa se, että ei tunnusteta syntejä Herralle Jeesukselle ja näin Pyhän Hengen 
lohdutus ja Puolustus estyy.  

 
Ystävä, kuule siis Jumalan Sanaa, hyvää uutista Jeesuksesta. Jeesus puhdistaa tahriintuneen omatuntosi 
sovintoverellänsä ja Pyhä Henki tuo sinut uudelleen kasteesi armoon. ”Hän, joka teitä kutsuu, on 
uskollinen, ja Hän on myös sen tekevä.” (1. Tessalonikalaiskirje 5:24)  
 
2. Älä loukkaannu (Johannes 16:1–4) 
Jeesuksen puhe ”loukkaantumisesta” ja sana, jota Hän käyttää, voi yllättää meidät. Sana tarkoittaa 
”kuolettavaa ansaa.” Kreikan kielen termi, jota tässä käytetään “skandalon”, on maahan laitettava ansa, 
jolla pyydystetään eläimiä. Eläimen astuessa tähän ansaan, sen laukaisumekanismi ampuu kuolettavan 
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nuolen tai pistimen eläimeen. Jeesus tahtoo sanoa, että kun ahdistus, vaino tai valhepuhe kohtaa sinua 
Hänen nimensä tähden, niin varo, ettet katkeroidu tai käännä selkääsi Herralle Jeesukselle. 
Katkeroituminen tai selän kääntäminen Jeesukselle tulisi näin kuolettavaksi ansaksi sinulle. Sen sijaan 
muista, että Hän ei jätä eikä hylkää sinua, vaan hänen armonsa ympäröi sinua alati, ja Hän on sinun 
kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Hänen armonsa todella piirittää – ympäröi sinua, josta 
lopuksi otamme todistuksen Psalmista 32.  
 
Ystävä, sinä olet iankaikkisesti turvassa Jeesuksen sovitustyön perusteella. Sinut on liitetty Häneen 
kasteessasi. Olet saanut Jeesuksen uskon, se on, uskon, jonka alkaja ja täyttäjä on Jeesus! Jeesus on 
mennyt Taivaaseen Isän Jumalan oikealle puolelle valmistamaan sinulle sijaa, ja Hän edustaa sinua Isän 
edessä ja rukoilee sinun puolestasi. Sinä olet turvassa. Tästä turvasta puhuu Psalmi 32 väkevillä sanoilla: 
”Sinä olet minun suojani, Sinä varjelet minut hädästä, Sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla.” 
(Psalmi 32:7) Sana ”suoja” viittaa lapseen, joka on äidin kohdussa ihanasti suojassa, salassa. (Psalmi 
139:15) sana ”varjelee” viittaa valvomiseen ja vartioimiseen pahasta ja sana ”ympäröitsee” viittaa 
ympäri piirittämiseen. Pyhä Raamattu näyttääkin julistavan meille tässä sitä armoa ja laupeutta, mikä 
lasta kohdussaan kantavalla äidillä on tuota lasta kohtaan ja sitä, miten ihanassa turvassa lapsi on äidin 
kohdussa. Sen lisäksi, tuo sana ”armo” tulee heprean kielessä samasta juuresta kuin ”kohtu”.  Näin 
ystävä, sinä olet Jeesuksen veriansiossa täydellisesti turvassa, vaikka maailma myrskyää sinun 
ympärilläsi. Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


