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 Messun saarna 

Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 
5. sunnuntain helluntaista, 10.7.2022 

 
 
Pyhän aihe                                                   Armahtakaa 

Liturginen väri                                               Vihreä 

Alttarikynttilöitä                                            2 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                                Psalmi 13:2–6  
Vanhan Testamentin teksti                         Joona 3:1–5, 10; 4:1–11 

Epistola teksti                                               Roomalaiskirje 14:7–12 

Evankeliumi                                                  Luukas 6:36–42 
 
Virret 

Alkuvirsi                                                          536                               
Kiitosvirsi                                                       130 

Graduaalivirsi                                                712 

Uhrivirsi                                                          426 

Ehtoollisvirret                                                731, 735, 744 

Päätösvirsi                                                      822 
 
Kollehtarukous 
Kaikkivaltias, pyhä Jumala, Sinä, joka olet vanhurskauden ja rauhan lähde.  Johda meitä niin, että 
maallinen vaelluksemme tapahtuisi Sinun tahtosi mukaan ja seurakuntasi saisi iloiten viettää hiljaista ja 
rauhallista elämää Sinun pelossasi.  Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen.  
 
Saarnateksti:   Joona 3:1–5, 10; 4:1–11  
 
Saarnan aihe   Ihmisen kovuus ja Jumala armollisuus 
 
Maisema 
Päivän Vanhan Testamentin teksti kertoo profeetta Joonasta. Joona sai tehtävän lähteä Niiniven 
suureen kaupunkiin (nykyisen Irakin alueella) ja kehoittaa kansaa kääntymään parannuksessa Jumalan 
puoleen. Pakomatkansa, mereen heittämisensä ja ison kalan vatsassa oleskelunsa jälkeen hän lopulta 
meni Niiniveen ja Jumala käänsi tuon pakanakansan sydämet parannukseen. Tapahtumasarja on moni 
tavoin sangen ihmeellinen mutta täysin totta.  Tuo iso kala, joka nielaisi Joonan, oli todennäköisesti valas 
(vaikka valaat eivät sanan varsinaisessa merkityksessä ole kaloja). Mutta voisiko iso kala nielaista 
ihmisen – olisiko se mahdollista? Kyllä. Voisiko ihminen mahtua ison kalan ruokatorvesta sen 
mahalaukkuun? Kyllä. Esimerkiksi sinivalaan pituus voi olla yli 30 metriä ja sen suu useita metrejä leveä.  
Voisiko ihminen säilyä elävänä kolme päivää ja kolme yötä valaan vatsassa, hapen puutteen takia ja 
vatsahappojen ympäröimänä? Tämä on tekstin varsinainen Jumalan ihme! Sen Joonan kirjakin myöntää: 
”Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti, maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti. 
Mutta Sinä (Jumala) nostit minun henkeni ylös haudasta, Herra, minun Jumalani.” (Joona 2:7) Kala 
oksensi Joonan kuivalle maalle, jonka jälkeen Joona sai uuden kutsun saarnata Niinivelle.  Joona oli ja 
on merkki juutalaisille mutta myös koko maailmalle. Jeesus vakuuttaa tämän olevan näin: ”Tämä paha 
ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonan 
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merkki. Sillä niin kuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen 
Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.” (Matteus 12:39–40; Matteus 16:4; Luukas 
11:29–30) Myös Johannes viittaa tähän kirjoittamalla: ”Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin Minä 
pystytän sen kolmessa päivässä.” (Johannes 2:19). Ystävät, meidän avioliitonrikkoja-sukupolvellemme 
ei anneta muuta kuin Joonaan merkki!  Mikä siis se merkki on? Se on tämä: Jeesus Kristus on kuollut 
ristillä syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten 
mukaan. Tehkää siis parannus ja uskokaa evankeliumi!  Jumalan tahto on, että kuolemattomat 
ihmissielut pelastuisivat iankaikkisesta rangaistuksesta uskon kautta lupaukseen Jeesuksesta 
Kristuksesta. Niinpä Herran antama sana Joonalle oli selvä: ”Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen 
kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaan; sillä heidän pahuutensa on noussut Minun kasvojeni eteen.” (Joona 
1:1) Näin on tänäänkin; pyhä, Kaikkivaltias Jumala, tahtoo armossaan saattaa ihmiset kääntymykseen, 
ennen kuin tuomio tulee; se on armoa ja Jumalan pitkämielisyyttä. 
 

1. Ihmisen kovuus (Joona 4:1) 
Ihmisen kovuus, viha Jumalaa ja ihmistä kohtaan, epäusko ja haluttomuus Jumalan palvelemiseen tulee 
esiin Joonan elämässä, merimiesten elämässä (itse kukin huusi avuksi jumalaansa) ja Niiniven 
asukkaiden elämässä. Herra kehoitti Joonaa menemään Niiniven suureen kaupunkiin saarnaamaan 
parannusta ja uskoa, mutta Joona oli haluton ja pakeni laivalla.  Rajun myrskyn tullessa merimiehet 
huusivat kukin avuksi jumalaansa ja näin laiva oli täynnä epäjumalanpalvelijoita. Niiniven suuri kaupunki 
eli pahoissa teoissa ja oli väkivaltainen; näin sanoo itse Niiniven kuningas. (Joona 3:8).   
 
Miten ihmisen kovuus, viha Jumalaa ja ihmistä kohtaan, epäusko ja haluttomuus Jumalan palvelemiseen 
tulee esiin sinun elämässäsi? Oletko katkera jotakin ihmistä kohtaan? Oletko vihainen rakkaalle 
puolisollesi? Entä viha ja katkeruus Jumalaa kohtaan; löydätkö sen sydämestäsi? Löydätkö epäuskon ja 
huudat aika ajoin avuksi jotakin omaa jumalaasi, niin kuin nuo merimiehet tekivät. Voin vakuuttaa, että 
tämä ei ole mitään epätavallista kristittyjenkään joukossa, sillä me kyllä löydämme sydämestämme sen 
synnin muodon, jossa vastoinkäymisten aikana emme usko Jumalan hyvyyteen! Entä Jumalan 
palveleminen ja Jeesuksen sovitustyön ilosanoman jakaminen uskosta osattomille, vaikka saisit siitä 
osaksesi pilkkaa ja halveksuntaa? Vai olenko kuin Joona, joka Jumalalta tehtävän saatuaan pakenee niin 
kauas kuin mahdollista tuon tehtävän vastaanottamisesta ja toteuttamisesta? Löytyykö myös tuo 
Joonan viha sinussa, niin ettet itse asiassa haluaisi ihmisten pelastuvan? Tiedän, että nämä kaikki synnin 
muodot löytyvät meistä. 
 
Entä Joonaan merkki; onko se ajankohtainen meidän sukupolvellemme? Jeesus sanoi: ” Tämä paha ja 
avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonan 
merkki.” (Matteus 12:39) Voisiko mikään muu kuvata meidän aikaamme ja meidän sukupolveamme 
enemmän, kuin sanat ”paha ja avionrikkoja sukupolvi?” Ihmisen pahuus, s.o. perisynti ja kaikki 
tekosynnit, tulevat esiin laajana yhteiskunnan pahoinvointina ja epätoivona, jotka ovat ikään kuin se 
jäävuoren huippu, joka näkyy meren pinnalla. Pahoinvointi ja epätoivo taas johtuvat aikamme ihmisen 
riettaudesta, äärimmäisistä ponnistuksista pimentää Jumalan kymmenen käskyä. Siitä seuraa 
väkivaltaisuus. Lisäksi maassamme on petollisia pyrkimyksiä romuttaa pyhä kristillinen avioliitto 
instituutiona ja tuoda sen sijaan eksyttävä ja valheellinen propaganda sukupuolien moninaisuudesta 
korvaamaan Jumala ainutlaatuinen luomistyö miehessä ja naisessa.  Joonan saarna on saarna meille: 
”Vielä neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään.” (Joona 3:4) Se, kuinka paljon meillä on aikaa, on 
tiedossa vain Jumalalla, mutta sen me tiedämme, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus: 
”Tehkää parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat 
Herran kasvoista ja Hän lähettäisi Hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen.” 
(Apostolien Teot 3:19–20) 
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2. Jumalan armollisuus (Joona 4:11) 
Jumala oli armollinen Niiniveä kohtaan, sillä Hän lähetti Sanansa saarnaajan heidän luokseen.  Huomaa: 
Jumala lähetti Sanansa saarnaajan heidän pyytämättään! Mikä ihmeellinen Jumalan armon osoitus! 
Juuri tästä Paavalikin kirjoittaa: ”Meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan 
jumalattomien edestä.” (Roomalaiskirje 5:6) Tuo sana ”heikot” tarkoittaa ”kykenemätön” tai 
”voimaton.”  
 
Jumalan suuret pelastusteot on tiivistetty meille uskontunnustuksessa. ”Jumala on luonut minut ja koko 
luomakunnan, antanut minulle ruumiin ja sielun, silmät ja korvat ja kaikki jäsenet, järjen ja kaikki aistit 
sekä pitää niitä jatkuvasti yllä. Poika Jeesus on voittanut meidät vapaaksi kaikista synneistä, kuolemasta 
ja perkeleen vallasta. Pyhä Henki kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksessa Kristuksessa varjelee 
koko kristikunnan ainoassa oikeassa uskossa.” Jumalan armollisuus ilmoitetaan Joonan kirjassa aivan 
kuin uskontunnustuksen selityksessä.  
Jumala Luojana 
Jumala oli luonut Niiniven asukkaat, Joonan, merimiehet ja meren eläimet. Jumala oli antanut kyvyn 
nähdä ja kuulla Jumala suurista teoista, mutta silti Niiniven asukkaista sanottiin: ”He eivät vielä tiedä, 
kumpi käsi on oikea, kumpi vasen.” (Joona 4:11)  
Kristus Lunastajana 
Joona itsessään on merkki Kristuksen lunastustyöstä, ja sen Sanan saarnan kautta  Niinive kääntyi.  
Pyhä Henki pyhittäjänä 
Pyhä Henki teki työtään saarnatun Sanan kautta, kokosi, veti ja valaisi kansaa uskomaan yhteen ainoaan 
Jumalaan.  
 
Ystävä, Jumala on armollinen. Sinäkin voit sanoa itsestäsi: ”Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti, 
maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti. Mutta Sinä (Jumala) nostit minun henkeni ylös 
haudasta, Herra, minun Jumalani.” (Joona 2:7) Sinullekin ystävä kuuluvat Sanat: ”Kristus on kuollut 
ristillä syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten 
mukaan. Sinullekin kuuluu Sana: ”Sen (Kristuksen), joka ei synnistä tiennyt, Hän meidän tähtemme teki 
synniksi, että me Hänessä (Kristuksessa) tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.” (2. Korinttolaiskirje 5:21)  
 
Sinullekin ystävä kuuluu Sana: ”Herra on poistanut sinun tuomiosi, kääntänyt pois sinun vihollisesi 
(synti, maailma ja perkele), Israelin Kuningas, Herra, on sinun keskelläsi. Ei tarvitse sinun enää 
onnettomuutta nähdä. Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille; älkööt sinun kätesi hervotko. Herra, sinun 
Jumalasi, on sinun keskelläsi, Sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, Hän on ääneti, sillä Hän 
rakastaa sinua, Hän sinusta riemulla riemuitsee.” (Sefanja 3:15–17) Tämä on varmasti totta, sillä kaiken 
tämä Jumala on tehnyt sinun puolestasi Kristuksessa. Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


