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 Messun saarna 

Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 
Helluntai, 5.6.2022 

 
 
Kollehtarukous 
Pyhä Kaikkivaltias Jumala, joka ensimmäisenä helluntaipäivänä valaisit uskoviesi sydämet Pyhällä 
Hengellä. Anna meidänkin saman Hengen avulla ymmärtää, mikä on oikeaa, ja aina iloita Hänen 
voimastaan ja lohdutuksestaan. Herra Jumala, kunnian Kuningas, joka olet korottanut Poikasi Jeesuksen 
Kristuksen ja tehnyt Hänet osalliseksi kirkkaudestasi. Jeesuksen Kristuksen, Sinun Poikasi kautta, joka 
Sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee iankaikkisesti. Aamen. 
 
Saarnateksti:   Psalmi 68:5-11 
 
Saarnan aihe   Jumala virvoittaa kurjansa 
 
Maisema 
Helluntai oli apostoleille hyvin tärkeä juhla. Luukas kirjoittaa Paavalin lähetysmatkalta: ”Sillä Paavali oli 
päättänyt purjehtia Efeson ohitse, ettei häneltä kuluisi aikaa Aasiassa; sillä hän kiiruhti joutuakseen, jos 
suinkin mahdollista, helluntaiksi Jerusalemiin.” (Apostolien Teot 20:16) Ensimmäisenä helluntaina Pyhä 
Henki laskeutui seurakunnan ylle. Mutta helluntai juhlana juonsi jo Vanhasta Testamentista, jossa siitä 
käytetään kolmea nimeä: a) viikkojuhla, b) leikkuujuhla, ja c) uutisen päivä. Viikkojuhla tulee siitä, että 
sitä juhlittiin seitsemän viikkoa pääsiäisen jälkeen. Viikkojuhla liittyi elonkorjuuseen, ja sitä kutsuttiin 
sen vuoksi myös leikkuujuhlaksi. Silloin kannettiin uutiset kahden kakun muodossa, jotka oli leivottu ensi 
sadosta, siitä nimi uutisen päivä. Vanhassa Testamentissa leikkuujuhla oli siis kiitosjuhla, jossa ihmisen 
tuli osoittaa kiitollisuuttaan tuomalla lahjoja Jumalalle.  Uusi Testamentillinen Helluntai on kuitenkin 
Jumalan lahja ihmiselle. Jeesuksen Kristuksen kärsimyksen, kuoleman, ylösnousemuksen ja Taivaaseen 
astumisen ensisato, uutinen, oli nyt Pyhän Hengen vuodattamisessa tuotu Jumalalle. Paavali halusi 
kertoa lisää Pyhän Hengen tuottamasta sadosta Jerusalemin seurakunnan vanhimmille, mutta sen 
lisäksi hänelle annettiin tehtävä edelleen kirkastaa evankeliumin oppia niille juutalaisille, jotka tosin 
olivat tulleet uskoon, mutta elivät osittain vielä Mooseksen lain orjina. Siksi Paavalilla oli kiire päästä 
Jerusalemiin helluntaiksi.  
 
Ystävä, voisiko sinulla ja minullakin olla ”kiire” - kova halu - päästä Paavalin tavoin seurakunnan keskelle 
Helluntaina ja seurakunnan yhteiseen ehtoollisjumalanpalvelukseen? Voisiko meillä olla nälkä ja jano 
päästä Kolmiyhteisen Jumalan lahjojen ja aarteiden äärelle uskomme vahvistukseksi ja sydämiemme 
lohdutukseksi? Päivän saarnatekstissämme Psalmissa 68 sanotaan: ”Runsaalla sateella Sinä, Jumala, 
kostutit perintömaasi; ja kun se oli näännyksissä, niin Sinä virvoitit sen. Sinun laumasi asettui siihen; 
hyvyydessäsi, Jumala, Sinä sen kurjille valmistit.” (Psalmi 68:10–11) Eikö tässä ole syy, miksi meillä on 
kiire Helluntaina, Pyhän Hengen vuodattamisen päivänä, sinne, missä Kaikkivaltias Jumala runsaalla 
sateella kostuttaa perintömaansa, kansansa, ja kun se on näännyksissä, Hän virvoittaa sen ja valmistaa 
hyvyydessään kurjilleen, rakkaille lapsilleen, pöydän.  Tosin, me usein epäilemme tätä. Toisessa 
Psalmissa sanotaankin epäilevästä seurakunnasta: ”He puhuivat Jumalaa vastaan sanoen: Voikohan 
Jumala kattaa pöydän erämaassa?” (Psalmi 78:19) Tämän päivän Psalmi onkin vastaus tuohon: 
Kaikkivaltias ja armollinen Jumala voi ja tahtoo kattaa syntiensä rasittamille ja ahdistetuille lapsilleen 
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pöydän erämaassa. Sen Hän tekee pyhällä kalliilla Sanallaan ja Herran pöydässä jakamalla ruumiinsa ja 
verensä meille ravinnoksi kuolemattomille sieluillemme. 
 
1. Erämaa (Psalmi 68:8) 
Psalmi 68 on Kristus-Psalmi. Luther sanoo, että Psalmi ilmoitaa 

i. Kristuksen lohdullisesta maailmaan tulemista (jj. 1–7) 
ii. Evankeliumin suloisesta saarnaamisesta (jj. 8–17) 
iii. Kristuksen riemullisesta Taivaaseen astumisesta (jj. 18–20) 
iv. Kristuksen valtakunnan muodosta ja levenemisestä (jj. 21–36) 

 
Mutta Psalmi on myös Helluntain Psalmi. Jumalan virvoittavat sateen hädässä olevalle seurakunnalle ja 
evankeliumin saarnaaminen ovat Pyhän Hengen työtä tässä maailmassa. Ilman Pyhän Hengen 
armorikasta työtä kasteessamme, uskon synnyttämisessä ja ylläpitämisessä, Sanan saarnassa, me 
olisimme kaikki täydellisen kyvyttömiä käsittämään syntien anteeksiantamusta Kristuksessa, olisimme 
vielä synneissämme, olisimme hengellisesti kuolleita ja ilman mitään pysyvää ja elävää lohdutusta. 
 
Psalmi julistaa: ”Jumala, kun Sinä kävit kansasi edellä, kun Sinä kuljit erämaassa, niin maa vapisi ja taivaat 
tiukkuivat Jumalan kasvojen edessä, Siinai vapisi Jumalan, Israelin Jumalan, kasvojen edessä. Runsaalla 
sateella Sinä, Jumala, kostutit perintömaasi; ja kun se oli näännyksissä, niin Sinä virvoitit sen.” (Psalmi 
68:8–10) Me emme täällä Suomessa ole kulkeneet kuivien, uuvuttavien erämaiden halki 
vuosikymmeniä. Sen sijaan Jumalan valittu kansa kulki 40 vuotta erämaassa matkallaan kohti luvattua 
maata. Mutta vielä enemmän kuin fyysistä hiekkaista ja kallioista erämaata, tässä tarkoitetaan 
hengellistä erämaata, matkaa, joka ilman Jumalan mielisuosiosta, erossa Jumalan Pojan pyhän ja kalliin 
sovintoveren tuomasta Jumalan ystävyydestä. Sitä sinäkin ystävä, varmasti olet saanut maistaa.  
 
Minä tiedän, että teidänkin joukossanne on monia, jotka ovat hiljaisesti tai salaisesti sydämessään 
sanoneet: ”Voikohan Jumala kattaa pöydän erämaassa?” (Psalmi 78:19) Epäilemättä on monien meidän 
elämässämme ollut synkkiä, kuivia ja pelottavia erämaataipaleita, joissa Jumala näyttäytyy ankaralta 
Tuomarilta ja vihaiselta rankaisijalta.  Kysymykset ”miksi Jumala ei auta” ja epävarmuus siitä ”onko 
Jumala nostanut esiin nuoruuteni synnit” ovat voineet häiritä lepoamme ja rauhaamme Elävässä 
Jumalassa.  
 
Ehkä sinäkin olet Psalmin kirjoittajan tavoin sanonut itseäsi kurjaksi, lohduttomaksi ja syvästi 
ahdistetuksi, enkä ollenkaan epäile, etteikö tilanteesi ole ollutkin tällainen.  
 
Helluntai mielletään usein suurten ja väkevien ulkonaisten merkkien tapahtumana; joku saa kielillä 
puhumisen lahjan ja joku profetoimisen lahjan. Helluntaihin usein sekoittuu juuri näiden asioiden vuoksi 
paljon ihmisen lihan tekoja, sillä Pyhä Henki Jumaluuden kolmantena Persoonana jääkin sivuun siitä 
päätehtävästään, mikä Hänellä on: kirkastaa Kristusta syntisille, näyttää todeksi ihmisen synti, lohduttaa 
murheellisia, virvoittaa Jumalan kurjia ja saattaa kansa asettumaan Jumalan seurakuntaan. Asettuminen 
seurakuntaan on tässä tärkeä, sillä siellä käytetään Kristuksen valtuutuksella avainten valtaa, siellä 
Jumalan Sana opetetaan ja saarnataan lyhentämättömänä ja oikein, ja siellä Kristuksen asettamat pyhä 
kaste ja ehtoollinen oikein toimitetaan. Ystävä, Pyhä Henki tahtoo sinun asettuvan, sillä niinhän Psalmi 
sanoo: ”Sinun laumasi asettui siihen” (Psalmi 68:11) eli Jumalan laitumelle, jossa Hän itse virvoittaa 
uskoviaan. 
 
2. Jumalan virvoitus ja kansa asettuminen (Psalmi 68:10–11) 
Apostoli Paavalilla oli kiire Jerusalemiin helluntaiksi. Mutta epäilemättä, hänellä oli kiire myös sen 
vuoksi, että Herra Jeesus oli virvoittanut hänen sielunsa, oli vapauttanut hänet synnin, kuoleman ja 
perkeleen kahleista. Paavali oli omien sanojensa mukaan syntisistä suurin; hän tarvitsi yhä uudelleen 
Jumalan virvoitusta. Tänäänkin Jumala virvoittaa näännyksissä olevan uskovaistensa joukon, koska Hän 
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on itse tuonut sen ”perintömaalleen”, eli seurakuntaan, jonka ”Kristus Jumalan Poika on omalla 
verellään itselleen ansainnut.” (Apostolien Teot 20:28)  
 
Pyhä Henki virvoittaa kurjia. Sana kurja tarkoittaa ahdistettua, raskaasti runneltua, alas painettu. 
Heprean kielen sana tässä puhuu kyntövaosta tai uurteista ihmisen kasvoilla, joko silloin kun ihminen 
pyrkii katsomaan kauan ja tarkasti ja silmien väliin otsalle tulee uurteet. On kuin Jumala tahtoisi sanoa: 
”Jumala Pyhä Henki kostuttaa sinun kuivan, syvän kynnetyn, ahdistetun sydämesi ja sielusi. Kun sinä olet 
nääntynyt monenlaisissa koettelemuksissa, koet olevasi erämaassa, jossa on vain paahtavan kuumaa 
tai yöllä jäätävän kylmää, vain kuivia karkeita kallioita ja kiviä, joihin alati lyöt jalkasi tai kätesi ja 
hiekkaa, joka polttaa rikkimenneiden sandaalien alla.” Tällaiseen sieluun, tällaiseen elämään, Jumala 
Pyhä Henki tulee, sammuttaa syntien anteeksiantamuksen Sanalla sielun janon, lahjoittaa sinulle 
täydellisen kelvollisuuden Isän Jumalan edessä ja yhteydessä ja virkistää sydämesi ja vaikuttaa uskon 
Jeesuksesi veriansion omistamiseen. Näin Kristus, Hyvänä Paimenena asettaa sinun omalle 
laitumelleen, seurakuntaansa.  
 
Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


