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 Messun saarna 

Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 
Pyhän Kolminaisuuden päivä, 12.6.2022 

 
 
Saarnateksti:   Johannes 3:1–15 
 
Saarnan aihe   Kolmiyhteinen Jumala ilmoittaa itsensä Sanassaan ja töissään 
 
Maisema 
Pyhän Kolminaisuuden (Kolmiykseys) päivän evankeliumissa Nikodeemus, juutalaisten johtohahmoihin 
kuuleva mies, meni yöllä salaa Jeesuksen luokse. On selvää, että hän ei halunnut, että asia tulisi 
tietoon.  Käyty yöllinen keskustelu on vähintäänkin erikoinen. Ensin Nikodeemus tunnustaa, että Elävän 
Jumalan täytyy olla Jeesuksen kanssa, koska Hän on tehnyt niin monta voimallista tekoa kansan parissa. 
Mutta Jeesuksen vastaus vie asiaa hyvin nopeasti ja suoraviivaisesti eteenpäin; Herramme puhuu 
Jumalan uudestisynnyttävästä työstä ihmisessä, jota Nikodeemus ei käsittänyt. Jeesus opetti 
Kolmiyhteisen Jumalan pelastavasta työstä: Jumalasta Isänä, Pojasta, joka tultaisiin ylentämään 
ristinpuulla syntiemme sovitusuhriksi (käärmeen ylentäminen erämaassa) ja Pyhän Hengen 
uudestisynnyttävästä työstä, jossa ihminen saa uuden sydämen ja koko pelastuksen lahjan.   
 
Kristus ilmoitettiin Jesajalle 750 vuotta aikaisemmin hyvin eri tavalla: ”Minä näin Herran istuvan 
korkealla ja ylhäisellä istuimella ja Hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat Hänen 
ympärillään… He huusivat toinen toiselleen: ’Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot.” (Jesaja 6:1–10) Sen 
tähden Jesaja sanoi: ”Voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet.”  Nyt Jeesus, ihmiseksi 
syntynyt Jumalan Poika ja kumartuu Nikodeemuksen puoleen.  Herra Jeesus on täynnä armoa ja 
anteeksiantamusta.  Pyhän Kolminaisuuden toinen Persoona Jeesus on tullut hoitamaan Lunastajan 
virkaansa keskellemme. Pyhä Raamattu ilmoittaa Kolmiyhteisen Jumalan monella tapaa ja nostamme 
esiin kolme tärkeintä Uudesta Testamentista: 

i. Jeesuksen kaste (Matteus 3:16–17) 
ii. Pyhän kasteen asettaminen (lähetyskäsky) (Matteus 28:18–20) 
iii. Hän antaa teille toisen Puolustajan (Johannes 14:16) 

 
Jumala ilmoittaa itsensä kolmessa Persoonassa myös Vanhassa Testamentissa, aina luomisesta alkaen.  
”Herran Sanalla ovat Taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot Hänen suunsa Hengellä.” (Psalmi 33:6) 
Johannes kirjoittaa: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa 
Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan, ja ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, mikä 
syntynyt on.” (Johannes 1:1–3) Pysähdymme tutkimaan salattua Kolminaisuutta arjen elämän keskellä, 
Nikodeemuksen elämässä ja Kolmiyhteisen Jumalan työn ilmi tulemista sinun elämässäsi. 
 
1. Jumalan luotu näkee, kuulee ja ajattelee (Johannes 3:1–4) 
Ne väitteet, jotka ihmiset ovat kyhänneet maailman syntymisen perusteeksi, eli väitteet 
alkuräjähdyksestä, miljardien vuosien evoluutiosta ja ihmisen kehittymisen alkukantaisista eläimistä, 
ovat vain mielipiteitä ilman mitään perusteltua todellisuuspohjaa. Vaikka niistä on tehty yleisesti 
hyväksytty opetus kouluissamme ja yliopistoissamme, eivät ne kestä sen yksinkertaisen ja selkeän 
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Jumalan Sanan ilmoituksen rinnalla.  Ja jos joku ei ole lukenut Raamattua, on Jumalan läsnäolo ja Hänen 
väkevät työnsä ilmeiset kaikessa elämässä; jo pelkkä ihmisen sikiäminen, kehittyminen ja syntyminen 
on niin merkillisen täydellinen tapahtumasarja, ettei sen tarkkuutta ja täydellisyyttä voida mitenkään 
ajatella sattumanvaraisen räjähdyksen ja sitä seuraavien kehityskulkujen tuotoksena. 
 
Nikodeemuksella Jumalan luotuna syvä tarve päästä ymmärtämään elämän tärkein asia: kuka on 
Jumala? Koska Jumala on luonut ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen, jokainen ihminen myös 
väistämättä jossakin vaiheessa kysyy: ”Kuka on minun Luojani ja Jumalani.  Raamattu sanoo: ”Kaiken 
Hän on tehnyt aikanansa, myös iankaikkisuuden Hän on pannut heidän sydämiinsä, mutta niin on, ettei 
ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua.” (Saarnaaja 3:11) Tästä 
kuolemattoman sielun kysymys Jumalasta. 
 
Nikodeemus oli kuullut opetuksia ja nähnyt Jeesuksen voimallisia tekoja. Sen tähden hän sanoo: ”Me 
tiedämme, että Sinun opettajaksesi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, 
joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa.” (Johannes 3:2). Sinäkin ystävä, olet nähnyt Jumalan 
voimallisia tekoja läpi elämäsi; olet tullut varjelluksi lukemattomissa vaaroissa, niissä, jotka tiesit 
vaaroiksi, ja niissä, joita et edes huomannut vaaroiksi. Olet parantunut lukemattomia kertoja 
sairauksista, olet saanut avun ahdistukseen ja murheeseen, sinä näet kevään heräävän, viljan jyvien 
kasvavan oraalle, kun ne pannaan mullan alle. Sinä näet puutarhassasi tomaatin kasvavan, perhosen 
lentävän kauniissa väreissään, vaikka se vielä viime syksynä oli kummallinen toukka ja sitten siinä välissä 
koteloitui. Perhonen, ilman ihmiskäskyä kuoriutui kauniiksi, muutaman päivän eläväksi silmiä 
ihastuttavaksi olennoksi, ja sitten se kuolee. Mutta sitä ennen perhonen on jatkanut sukuaan. Ystävä, 
Jumala, Taivaallinen Isä, on kaiken Luoja ja ylläpitäjä. Pelkää ja rakasta yksin Häntä, etsi Hänen tahtoaan, 
ja usko Hänen hyvään johdatukseen.  
 
2. Pyhä Henki vetää ja kirkastaa (Johannes 3:5–8) 
”Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneita ja mieleltänne Hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, 
Hän nyt on sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta.” (Kolossalaiskirje 1:21–22) Tämä koski 
Nikodeemusta ja tämä koskee myös sinua; kun ihminen syntyy tähän maailmaan, niin hän on kuollut 
rikoksiinsa ja on sielunvihollisen ja valheen isän perkeleen valtakunnassa.  Täytyy olla voima, joka 
herättää kuolleet! Tämä voima on Jumaluuden kolmas Persoona Pyhä Henki. Jeesus sanoo Pyhästä 
Hengestä: ”Kun Hän (Pyhä Henki) tulee, niin Hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja 
tuomion; synnin, koska he eivät usko Minuun, vanhurskauden, koska Minä menen Isän tykö, ettekä te 
enää Minua näe, ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.” (Johannes 16: 8–9) 
 
Nikodeemusta vaivasi juuri nämä asiat: hän oli päässyt käsittämään, että hän on syntinen, mutta tarvitsi 
syntien anteeksiantamusta. Nikodeemuksen piti päästä ymmärtämään, mitä on Jumalan vanhurskaus, 
sillä ei kukaan muu kuin vanhurskas Jumala – Jeesus – voinut tehdä sellaisia voimallisia tekoja ja opettaa 
niin suurella arvovallalla, kuin Jumala. Lisäksi Nikodeemusta täytyi vaivata tämän maailman ruhtinaan 
valheet ja raskaat rikokset; Nikodeemus varmasti näki, Pyhän Hengen opettamana, että se kaikki muut 
uskonnollisuus, mitä hän näki ympärillään, oli valhetta. Sen vuoksi hän tuleekin Jeesuksen luokse, koska 
hän oli nähnyt ja kuullut paremmasta.  
 
Pyhä Henki kutsuu ihmistä Jumalan yhteyteen evankeliumin saarnan kautta. Pyhä Henki valaisee ja 
vetää ihmisiä Jeesuksen luokse. Kaikki puheet ihmisen vapaasta tahdosta ovat roskaa, sillä eihän kuollut 
voi alkaa etsimään totuutta, eihän hengellisesti kuolleen ihmisen sisimmässä asu mitään voimaa tai 
kykyä etsiytyä yhden ainoan Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen luokse saamaan syntinsä anteeksi, 
kun ihminen ei edes tiedä olevansa Jumalan iankaikkisen rangaistuksen alaisena ilman Kristuksen 
sovitustyötä. Ystävä, Pyhä Henki on tehnyt sinussa työtään ja yhä tekee. Kasteessasi sait synnit anteeksi, 
uuden sydämen ja uskon.  Jos olet luopunut kasteestasi, niin Jeesus vetää Pyhän Henkensä kautta sinua 
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parannukseen, syntiesi tunnustamiseen ja uudelleen omistamaan syntiesi anteeksiantamuksen ja 
Jumalan ystävyyden. 
 
3. Jumalan Poika sovittaa (Johannes 3:13–15) 
Jeesus jatkaa keskusteluaan Nikodeemuksen kanssa. Jeesus selittää Israelin erämaavaelluksen 
tapahtumaa, jossa kansa kapinoi Jumalaa vastaan. Pelastus tulisi vain katsomalla vaskikäärmeeseen, 
joka oli puuhun ripustettu. Tällä Jeesus osoitti Nikodeemukselle, että Hän – Jeesus – ristiinnaulittuna 
kantoi koko maailman synnit ja kirouksen päällään ja toi sovinnon ihmisen ja Jumalan välille.  
 
Ystävä, on pyhän Kolminaisuuden päivä. Jumala on ilmoittanut Kolminaisuuden, Jumala Isänä, Jumalan 
Poikana ja Pyhänä Henkenä pyhän Raamatun teksteissä. Hän ilmoittaa itsensä yhä tänäänkin Sanan 
saarnassa, kasteessa ja ehtoollisessa.  Jumala on salattu Jumala ja kuitenkin Hän ilmoittaa itsensä meille 
niin kuin Hän ilmoitti itsensä Nikodeemukselle. Nikodeemus tuli Jumalan luomana, Pyhän Hengen 
vetämänä Pojan Jeesuksen luokse, tullakseen sovitetuksi Jumalan kanssa, saadakseen rauhan Elävän 
Jumalan kanssa.  Raamattu sanoo: ”Minä rakastan niitä, jotka Minua rakastavat, ja jotka Minua varhain 
etsivät, ne löytävät Minut.” (Sananlaskut 8:17) Tämä etsiminen on Pyhän Hengen työ sinussa. Niin se 
oli Nikodeemuksenkin kohdalla. Jeesus on uskosi alkaja ja täyttäjä; ”silmät luotuina uskon alkajaan ja 
täyttäjään, Jeesukseen.” (Heprealaiskirje 12:2) Sinulla on Jumala, joka armahtaa, Poika, joka on sinun 
Herrasi ja on voittanut sinut vapaaksi kaikesta synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Pyhä Henki 
opettaa ja lohduttaa; Sana vakuuttaa: ”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä Minun nimessäni, 
opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä Minä olen teille sanonut.” (Johannes 14:26) Pyhä 
Henki myös vakuuttaa, että syntiesi anteeksiantamus Jeesuksen nimessä ja veressä, on oikea ja 
iankaikkisesti kestävä, koska uskosi alkaja ja täyttäjä on Jeesus. ”Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


