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 Messun saarna 

Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 
Apostolien päivä, 17.7.2022 

 
 
Pyhän aihe                                                   Herran palveluksessa 

Liturginen väri                                               Punainen 

Alttarikynttilöitä                                            4 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                                Psalmi 145:3–7  
Vanhan Testamentin teksti                        1. Mooseksen kirja 12:1–4 

Epistola teksti                                                Roomalaiskirje 1:1–7 

Evankeliumi                                                  Luukas 5:1–11 
 
Virret 

Alkuvirsi                                                          170                               
Kiitosvirsi                                                        131                 
Graduaalivirsi                                                187 

Uhrivirsi                                                          871 

Ehtoollisvirret                                               749, 750 

Päätösvirsi                                                      574 
 
Kollehtarukous 
Oi Jumala, joka niille, jotka Sinua rakastavat, olet valmistanut näkymättömät lahjasi; vuodata meidän 
sydämiimme Sinun rakkautesi voima, että me Sinua kaikessa tuskassa, ylitse kaikkien asioiden 
rakastaisimme, ja uskossa omistaisimme Sinun pyhät lupauksesi ja lahjasi, jotka ovat kaikkea 
anomistamme suuremmat. Kuule meitä rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme 
tähden. Aamen.  
 
Saarnateksti:   Luukas 5:1–11  
 
Saarnan aihe   Sanan voima ja Jumalan kutsu 
 
Maisema 
Väkeä oli paljon; se tunkeutui Jeesuksen ympärille.  Tuo tunkeutuminen oli niin voimakasta, että 
Raamattu käyttää siitä termiä ”kansa nojasi tai painoi” Häntä päin. Jeesuksen Sanat ja työt herättivät 
uteliaisuutta ja myös pakottavaa tarvetta päästä selville tästä Nasaretin Jeesuksesta.   

Rannalla oli kaksi kalastajien venettä; kalastajat olivat jo huuhtomassa verkkojaan, joilla ei kuluneena 
yönä saatu yhtään saalista. Silti verkot oli huuhdottava; niihin kerääntyi roskaa ja veden pieneliöitä ja 
kasvillisuutta. Veneiden ollessa jo tyhjiä ja saadakseen tilaa ja äänensä paremmin kuuluville, Jeesus 
nousi toiseen veneistä, istuutui veneeseen ja opetti.   

Kun opetus oli päättynyt, Jeesus sanoi Simon Pietarille: ”Vie vene syvälle ja heittäkää verkkonne 
apajalle.” Pietari vastasi: ”Mestari, koko yön me olemme tehneet työtä emmekä ole mitään saaneet; 
mutta käskystäsi minä heitä verkot.” (Luukas 5:4–5) Sen tehtyään he saivat niin paljon kaloja, että kalat 
täyttivät molemmat veneet ja verkot repeilivät. Tästä kaikesta seurasi apostolien kutsuminen. Jeesus 
valitsi ensimmäiset opetuslapsensa ja kutsui heidät apostoliseen virkaan. Jeesus asetti apostolisen 
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saarnaviran, ollakseen kaikkialla seurakuntansa luona. Tämä Genesaretin järven tapahtuma ulottuu 
näin siis tänne Suomeen ja Loimaalle asti. Apostolien tehtävänä oli saarnata evankeliumia ja opettaa 
Jumalan tuntemista. Apostolinen saarnavirka jatkaa tätä Kristuksen hyvän sanoman julistamista, 
avainten vallan käyttöä, kastamista ja Herran ruumiin ja veren jakamista. Virkaan vihityt miespastorit 
tekevät tätä kaikkea Jeesuksen hyvinä huoneenhaltijoina ja heidän tehtävänään hoitaa sitä seurakuntaa, 
jonka Jeesus on verellään ostanut.  Jeesus on armonvälineidensä kautta itse läsnä seurakunnan keskellä. 

1. Sanan voima (Luukas 5:4–8) 
1.1 Jumalan Sanan voima tulee esiin Jeesuksen saarnassa ja opetuksessa 
Jeesuksen saarnasta sanotaan, että ”Hän opetti niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän 
kirjanoppineensa.” (Matteus 7:29) Sen tähden kansanjoukot olivat hämmästyksissään Jeesuksen 
opetuksesta ja saarnasta.  
 
Ystävä, Jeesuksen Sanalla on yhä tänään voima, mutta on totta, että ihmisten epäuskon tähden Hänen 
Sanansa saarna ei kanna sitä hedelmää, mitä Jumala tahtoisi sen kantaa. Evankeliumitkin todistavat 
tämä, kun kirjoitetaan: ”Heidän epäuskonsa tähden Hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa.” 
(Luukas 21:25) Jumalan Sanassa on siis aina sama voima; Sanan voima ei heikkene vaan koska se on 
Jumalan elävää ja voimallista Sanaa, siinä itsessään on voima. Sanoohan apostoli Pietari: ”Herran Sana 
pysyy iankaikkisesti.” (1. Pietarin kirje 1:25) Mitä siis on epäusko? Se on erityisesti sitä, ettei tule 
kuulemaan Jeesuksen sanoja ja sitä, ettei, vaikka kuulee Jeesuksen Sanan, tahdo tehdä sen mukaan. 
 
Tämä on vakava varoitus meidän aikamme ihmiselle; jokaisella, joka kuulee Jumalan Sanan, on vastuu 
myös sen vaarin ottamisesta. ”Sen tähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme 
kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse.  Sillä jos enkelien kautta puhuttu Sana pysyi lujana, ja 
jokainen rikkomus sai oikeudenmukaisen palkkansa, kuinka voimme päästä pakoon, jos emme välitä 
tuosta suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen 
kuulleet (apostolit), saatettiin meille.” (Heprealaiskirje 2:1–3) 
 
1.2 Jumalan Sanan voima tulee esiin kalansaalissa 
Vain yksi Jeesuksen Sana, ja verkot täyttyivät. Inhimillinen ponnistelu oli tuottanut nolla kalaa, sillä 
Pietari, Johannes ja Jaakob olivat tehneet koko yön töitä, olivat kalastaneet koko pitkän yön, ilman 
mitään saalista. Nyt yksi Jeesuksen Sana, ja järven kalat tottelivat Hänen käskyään, jopa ylenpalttisen 
paljon.  Ystävä, tiedätkö, että Jumalan Sanassa on sama voima kuin tuolloinkin.  

i. Kun sinut Jeesuksen Sanan käskyn mukaan kastetaan, saat syntisi anteeksi, Jumalan 
vanhurskauden, uuden sydämen ja uskon lahjan.  

ii. Kun synnintunnustuksen jälkeen kuulet syntien anteeksisaamisen Sanan apostoliselta 
saarnaviralta, Jeesuksen oman Sanan perusteella saat syntisi anteeksi. 

iii. Herran pöydässä saat Jeesuksen tosi ruumiin ja tosi veren, Hänen Sanansa kautta. 
iv. Pyhä Henki tekee Jumalan Sanan lupaukset eläväksi lohdutukseksi sydämessäsi. 

 
Jumalan Sanan voima tulee esiin myös välillisesti Pietarin tunnustuksessa ”Mene pois minun tyköäni, 
Herra, sillä minä olen syntinen ihminen.” Tuo synnintunto syntyi Jeesuksen ihmeteon kautta. Jumalan 
Sana on lakia ja evankeliumia; tässä lain saarnana toimi Jeesuksen ihmetyö, joka sekin tuli Sanan kautta, 
mutta joka sai aikaan synnin tunnon ja Jumalan pyhyyden. Synnin tunto tulee useimmiten lain saarnan 
kautta, kun Jumala Sana satuttaa omaatuntoa ja herättää elävän tietoisuuden siitä, että ihminen, juuri 
minä ja sinä, on rikkonut pyhän Jumalan tahtoa vastaan.  Ystävä, omin voimin ja omin ponnistuksin sinä 
et voi saada Jumalan suosiota; koko sinun elämäsi on kuin tyhjät verkot, vaikka kaikki voimasi 
ponnistelisit.  Ja sitten kun kohtaat Jeesuksen, sanot kuin Pietari: ”Mene pois minun tyköäni Herra, sillä 
minä olen syntinen ihminen, ja samassa saat kuulla Jeesukselta: ”Sinun kaikki syntisi annetaan sinulle 
anteeksi.” 
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2. Jumalan kutsu (Luukas 5:10) 
Kun Jumala kutsuu palvelukseensa, Hän tekee sen suoraan ja yksikertaisesti. Jumala kutsuu tavallisia 
ihmisiä, tässä tapauksessa kalastajia. Jeesus sanoi Pietarille, Johannekselle ja Jaakobille: ”Älä pelkää, 
tästedes sinä saat saaliiksi ihmisiä. Ja he veivät veneet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat Häntä.” 
(Luukas 5:10) Yhä tänä päivänä Jumala kutsuu palvelukseensa tavallisia ihmisiä erilaisiin kutsumuksiin.  
Jeesuksen kutsun voima on yhä sama. Tiedän lukemattomia lähetystyöntekijöitä, jotka ovat tavalla tai 
toisella kuulleet nuo Jeesuksen sanat: ”Älä pelkää, tästedes sinä saat saaliiksi ihmisiä.” Tunnen 
insinöörejä, maanviljelijöitä, sairaanhoitajia, eläkeläisiä, tietotekniikka-alan ihmisiä, opettajia, 
pastoreita ja diakoneja, jotka Jumala on yksinkertaisesti Sanallaan kutsunut lähetystyössä tai muussa 
kristillisessä palvelutehtävässä.  Tässä on kuitenkin erotettava erityinen kutsumus ja se kutsumus, jonka 
Jumala antaa jokaiselle lapselleen palvella eri elämän aloilla.  
 
Ennen kutsua ja virkaan asettamista Jeesuksella on kuitenkin kaikkein tärkein asia sanottavana sinulle 
ja jokaiselle, jota Hän kutsuu: ”Poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä; sinun syntisi annetaan sinulle 
anteeksi.” (Matteus 9:2) Tapahtuu hiljainen ja syvällinen kohtaaminen; Pietari voimakkaasti käsitti 
Pyhän Hengen työn kautta, että Hän on syntinen ihminen, ja että hän nyt saa armahduksen, synnit 
anteeksi ja Jumalan ystävyyden. Uskon kautta Jeesuksen Pietari sai lahjaksi Jumalan vanhurskauden. 
Sanoohan Johannes: ”Te olette jo puhtaat sen Sanan tähden, jonka Minä olen teille puhunut.” 
(Johannes 15:3) Syntisen vanhurskauttaminen käy kutsumisen ja virkaan asettamisen edellä!  
 
Ystävä, uskon vanhurskauttamisessa olet turvallisessa, Kristuksen veriansiollaan suojaamassa 
turvakaupungissa: ”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaa siinä, että Kristus, kun me vielä 
olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa enemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut 
Hänen veressään, pelastumme vihasta.” (Roomalaiskirje 5:8–9) Uskon vanhurskauttamisessa lakkaa  

- Synnin orjuus, vaikkakin taistelu syntiä vastaan alkaa tässä 
- Siinä loppuu vankeus ihmisten tuomioilta ja mielipiteiltä 
- Siinä alkaa Jumalan ystävän tie, jossa sanotaan: ”Turhaan te nousette varhain ja myöhään 

menette levolle ja syötte leipänne murheella; yhtä hyvin Hän antaa ystävilleen heidän 
nukkuessansa.” (Psalmi 127:2)  

- Siinä alkaa ristin tie, jossa Jeesus sanoo: ”Jos joku tahtoo Minun perässäni kulkea, hän kieltäköön 
itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon Minua.” (Luukas 9:23)  

- Siinä alkaa kaidan tien kulkeminen, koettelemusten tie, mutta täydellisesti osallisena Jumalan 
lupauksista ja niiden mukanaan tuomista siunauksista. Sanoohan Sana: ”Sillä niin monta kuin 
Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat Hänessä ”on”; sen tähden tulee Hänen (Jeesuksen) kautta 
myös niiden ”aamen”, Jumalalle kunniaksi, meidän kauttamme.” (2.Korinttolaiskirje 1:20) 

 
Sinulla on Herra Jeesus, joka kulkee sinun kanssasi: ”Muista tämä Jaakob, ja sinä Israel, sillä sinä olet 
Minun palvelijani. Minä olen sinut valmistanut, sinä ole Minun palvelijani.” (Jesaja 44:21) Kristuksessa 
Jumalan ystävänä, sinulle kuuluu tämä Herran Sana: ”Minun armossani on sinulle kyllin; sillä Minun 
voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.” (2. Korinttolaiskirje 12:9) Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


