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 Messun saarna 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

16. sunnuntai helluntaista, 25.9.2022 
 

 
 
Pyhän aihe                                                    Jumalan huolenpito 

Liturginen väri                                              Vihreä 

Alttarikynttilöitä                                            2 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                               Psalmi 86:1, 3–7 

Vanhan Testamentin teksti                         Psalmi 127:1–2 

Epistola teksti                                               Galatalaiskirje 6:2–10 

Evankeliumi                                                  Matteus 6:25–34 
 
Virret 

Alkuvirsi                                                         384                              
Kiitosvirsi                                                       126                 
Graduaalivirsi                                                370 

Uhrivirsi                                                          818 

Ehtoollisvirret                                                731, 735  
Päätösvirsi                                                    334 
 
Kollehtarukous 
Pyhä, iankaikkinen, katoamaton, näkymätön, ainoa Jumala. Kaitse seurakuntaasi totuudessasi. Vaikuta 
meissä, että ensin etsisimme Sinun valtakuntaasi ja vanhurskauttasi ja sydämestämme luottaisimme 
Sinun armoosi ja nöyrästi ottaisimme kädestäsi kaikki, mitä katsot hyväksi antaa meille. Poikasi 
Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen. 
 
Saarnateksti:   Psalmi 127:1–2 
 
Saarnan aihe:  Jumalan ystävyys 
 

Maisema  
Psalmi kuuluu niin sanottuihin matkalauluihin ja näiden Psalmien ryhmään kuuluvat Psalmit 120–134. 
Psalmien hepreankielinen nimi viittaa ”ylös matkustamiseen”. Jumalan kansa veisasi niitä matkalla 
Herran huoneeseen, johon viittaa niistä käytetty ilmaisu ”nousta ylös”, eli nousta kohtia Jerusalemia, 
missä Herran huone sijaitsi. Kun Herran liitonarkki vietiin Kirjat-Jearimista Jerusalemiin, Daavid ja kansa 
karkeloivat, lauloivat kaikin voimin ja soittivat erilaisia soittimia, koska Jumalan arkki tuli uudelleen 
heidän keskelleen – he olivat matkalla Jumalan arkin kanssa. (1. Aikakirja 13:5–7) Myös 
temppeliveisaajat lauloivat näitä Psalmeja; ne olivat ja yhä ovat osa Jumalan kansa arkea ja 
jumalanpalvelusta. Avaamme joitakin sanoja tekstistä.  Psalmin sana ”rakentaa” tarkoittaa asumuksen 
rakentamista niin, että se kestää seuraavalle sukupolvelle. Psalmin kirjoittamisen aikaan monilla talo 
merkitsi telttaa, koska elettiin paimentolaiselämää. Teltan päällys oli tehty vuohen nahoista. Koska 
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aurinko, tuulet ja sateet kuluttivat vuohennahkalevyjä, joka vuosi piti tehdä joitakin uusia vuohennahka 
”levyjä”, joilla jatkettiin teltan kestävyyttä. Näin sama teltta kesti sukupolvelta sukupolvelle. 
 
Ilmaisu ”turhaan vaivaa näkevät” on hyvin voimakas ilmaisu, joka tarkoittaa ”tyhjyyttä”, ”turhuutta”, 
”epäjumalan palvelemista” tai jopa ”tuhoamista”. Sanan kuvakieli tarkoittaa esimerkiksi jotain, minkä 
meren väkevät aallot tuhoavat. Sana ”varjella” tarkoittaa suojaavan aidan rakentamista, jonka paimenet 
rakensivat karjalauman ympärille estääkseen petoeläimiä käymästä karjan kimppuun. Sana ”syötte 
leipänne murheella” tarkoittaa syödä ruokansa kivulla ja raskaalla työllä. Sana ”ystävä” tarkoittaa hyvin 
rakasta ystävää.  
 
Tiivistäen voimme sanoa: Jumala muistuttaa kansaansa Taivas-matkalla siitä, että Herra Jumala yksin on 
heidän turvansa, Jumala rakentaa kansaansa Sanallaan, varjelee seurakuntaansa ja lukee kansansa 
rakkaiksi ystävikseen Kristuksen sovitustyössä ja lahjavanhurskaudessa, joka uskolla omistetaan. 
Nostamme tekstistä kaksi asiaa.  
 

1. Sinä ja Jumalan seurakunta 
Ystävä, Jumala on ostanut sinut omakseen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä. Et ole saanut 
kastetta ja uskoa ulkopuolella seurakuntaa, joka on Jumalan huone, vaan seurakunnassa.  Tämä Psalmi 
muistuttaa nyt sinua, että anna itsesi yhä tulla rakennetuksi Kristuksessa, toisin sanoen, tule 
säännöllisesti Jumalan Sanan kuuloon ja nauttimaan Herramme ruumis ja veri ehtoollisessa.  Psalmi 
muistuttaa pitkäjänteisestä rakentamisesta, aivan niin kuin telttojakin piti ylläpitää jatkuvasti uusilla 
vuohen nahoilla, niin että se kestäisi sukupolvelta toiselle. Isät ja äidit; elämällä seurakunnan keskellä 
te olette rakentamassa iankaikkisesti kestävää asumusta lapsillenne ja lastenne lapsille, koska tuotte 
lapsenne Iankaikkisen, katoamattomana ja yhden ainoan Jumalan Sanan ja sakramenttien äärelle.  Tämä 
on aivan ehdottomasti Jumalan tahto, että te sallitte Herran rakentaa huonettaan teissä! Se ei tapahdu 
tyhjiössä vaan Jumalan seurakunnassa. 
 
Tässä oikeassa Kristus-uskossa Jumala myös varjelee sinut synnin, kuoleman ja perkeleen voimia 
vastaan. Opetin eilen Forssassa luterilaisista opin ja uskon tunnustuskirjoista.  Toin esiin, että 
luterilainen usko, joka perustuu pyhään Raamattuun ja sitä oikein selittäviin tunnustuskirjoihin, tuo 
turvan kristitylle tässä äärimmäisen sekavassa ja eksyttävässä ajassa.  Uskonpuhdistajat eivät keksineet 
mitään uutta uskoa vaan liittyivät Apostolisen, Nikaian ja Athanasiuksen tunnustuksiin.  Koska elämme 
individualistista ja uus-henkistä aikaa, jossa lähes jokaisella on oma mielipiteensä ja jumalansa, perkele 
pyrkii viemään ihmisiä hengelliseen irtolaisuuteen, jossa vain joskus ja omien ajatusten mukaan 
mennään messuun Sanan ja sakramenttien äärelle. Ilman Jumalan Sanaa ja tunnustuskirjoja, perkele 
eksyttää ihmisen mielipiteiden kirjoon ja viimein vie kadotukseen. Sen tähden ne seurakunnat, joissa 
pitäydytään Jumalan erehtymättömään Sanaan ja luterilaisiin tunnuskirjoihin, ovat paikkoja, missä 
Jumala saa rakentaa sinua.  
 
Apostoli kehottaa: ”Ja tulkaa Hänen tykönsä, elävä kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, 
mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, 
pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle 
mieluisia.” (1. Pietari 2:4–5) Huomaa, että tässä sanotaan: ”rakentukaa”.  Tässä ei sanota, että rakenna, 
vaan, että Jumala armossaan ja rakkaudessaan rakentaa sinua. Tämän Hän tekee evankeliumillaan, jossa 
sinä saat syntisi anteeksi, puhtaan omantunnon. Pietarin sanoo, että ”teitä ollaan rakentamassa.” Tämä 
on Jumalan armon työ – ei sinun työsi. Sinun tehtäväsi on matkata joka sunnuntai Jumalan huoneeseen, 
pyhään messuun, jossa Jumala itse rakentaa sinua! 
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1. Sinä Jumalan ystävänä 

Psalmin jakeessa 2 jatkuvat Jumala armon sanat: ”Turhaan te nousette varhain, ja myöhään menette 
levolle ja syötte leipänne murheella, sillä yhtä hyvin Hän antaa ystävilleen heidän nukkuessansa.” 
(Psalmi 127:2) Sana ystävä tarkoittaa rakastettua. Kun Daavidille ja Batseballe syntyi Salomo, hän sai 
lempinimen ”Herran rakastettu”. Meidän on vaikea käsittää tämän Psalmi sanan syvyyttä; olla Jumalan 
ystävä, rakastettu. Ystävä, Jumala on niin paljon rakastanut sinua, että Hän lähetti kalleimpansa, oman 
Poikansa maailmaan kuoleman sinun edestäsi ristillä. Rakkaan Poikansa hirmuisessa ristinkärsimyksessä 
ja kuolemassa on sinun syntisi sovitettu. Sinusta on tullut Kristuksessa Jumalan ystävä.  Se synti, minkä 
vielä kivulla tunnut itsessäsi ja jota usein kauhistut, ei enää, kun olet kasteen ja uskon kautta Kristukseen 
liitetty, se ei enää koidu sinulle rangaistukseksi, vaan olet Kristuksessa lunastettuna Jumalan ystävä. 
Kristuksen vanhurskauden vaate tekee sinut Jumalan ystäviksi ja se synti, mikä sinussa vielä asuu, on 
Kristuksessa sovitettu.  
 
Jumalan ystävänä sinä saat turvautua tähän lupaukseen myös arjen työssäsi. Jumala tietää kaikki 
tarpeesi työssäsi. Olet niin kuin maanviljelijä, joka muokkaa maan, kylvää siihen ja odottaa satoa.  Jumala 
antaa kasvun ja pelto kasvaa niin yöllä kuin päivälläkin, niin pouta kuin pilvisäälläkin. Samalla tavalla on 
muussakin työssä ja kaikessa arjen elämässä: ”Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen 
vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.” (Luukas 6:33) 
 
Olla Jumala ystävä on kallein asia, mitä ihmisellä voi ajallisessa elämässä olla. Voi olla, että murheesi 
ovat ylivoimaiselta tuntuvat. Voi olla, että kärsit ankarasti yksinäisyydestä. Voi olla, että ihmiset ovat 
sinut hylänneet. Voi olla, että sinua pilkataan Kristuksen nimen tähden. Voi olla, että olet eristetty 
suvustasi uskosi tähden. Mutta kaiken keskellä sinä olet Kristuksessa ja olet Jumalan ystävä. 
Hiuskarvakaan ei katoa päästäsi Jumalan sitä sallimatta. Ja sinun nimesi on kirjoitettuna Karitsan verellä 
elämänkirjassa; sinä olet Herrassa Jeesuksessa ja Hänen veriansiossaan täydellisesti turvassa, ja Hän itse 
on pyhä tulimuuri sinun ympärilläsi. Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


