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 Messun saarna 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

Mikkelinpäivä, 2.10.2022 
 

 
 
Pyhän aihe                                                  Jumalan sanansaattaja 

Liturginen väri                                             Valkoinen 

Alttarikynttilöitä                                            4 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                               Psalmi 103:19–22 

Vanhan Testamentin teksti                         1. Mooses 28:10–17 

Epistola teksti                                               Ilmestyskirja 12:7–12 

Evankeliumi                                                  Matteus 18:1–6 (7–9) 10 
 
Virret 

Alkuvirsi                                                         136                              
Kiitosvirsi                                                      844                 
Graduaalivirsi                                               856 

Uhrivirsi                                                         193 

Ehtoollisvirret                                                224, 221  
Päätösvirsi                                                    897 
 
Kollehtarukous 
Pyhä, Kaikkivaltias Jumala, joka tutkimattomassa viisaudessasi olet asettanut pyhät enkelisi 
palvelemaan valittuja ystäviäsi.  Ole voimamme, että heidän palveluksensa avulla miehuullisesti 
taistelisimme vihollistamme vastaan, Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. 
Aamen. 
 
Saarnateksti:   1. Mooses 28:10–17 
 
Saarnan aihe:  Kristuksen vanhurskaudessa – Jumalan huoneessa  
 

Maisema  
Apostolimme sanoo: ”Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa 
maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää Sanaa ja tulevan 
maailmanajan voimia, ja sitten ovat luopuneet – taas uudistaa parannukseen.” (Heprealaiskirje 6:4–5) 
Hän puhuu tulevan maailmanajan voimista. Sinäkin ystävä, olet saanut maistaa Jumalan hyvää Sanaa ja 
tulevan maailmanajan voimia. Kysyt, mistä sen tiedät?  Tiedän sen Jumalan Sanan todistuksesta. Sinut 
on kastettu ja uskot Herraan Jeesukseen. Kastevesi on Jumalan hyvällä Sanalla läpikotaisin täytetty, usko 
Herraan Jeesukseen on sinulle lahjana annettu ja se uskosi vahvistuu Jumalan Sanan kuulemisella ja 
lukemisella.  Mutta tiedän sen myös siitä, että Jumalan pyhät enkelit ovat olleet sinunkin suojanasi ja 
sinua palvelemassa, vaikka et heitä omin silmin ole nähnytkään. Sanoohan pyhä Raamattu: ”Eivätkö 
kaikki enkelit ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä.” 



     

2 

(Heprealaiskirje 1:14) Olet näin elämässäsi saanut maistaa tulevan maailmanajan voimia. Voin sanoa 
omasta elämästäni sen, että Jumalan enkelit piirittivät minua silloin, kun 5 aseistettua miestä yrittivät 
ryöstää minut ja autoni. Minä, aseettomana, sai poistua heidän keskeltään, kun pyhät enkelit 
taivaallisina palvelijoina säikäyttivät ja työnsivät aseistetut miehet sivuun.  Eräällä toisella kerralla, 
Jumalan pyhät enkelit piirittivät autoni, joka joutui jäisellä tiellä luisuun, pois toisen auton alta, kun 
välissämme oli vain muutamia kymmeniä senttejä. Ystävä, myös sinä olet saanut maistaa näitä tulevan 
maailmanajan voimia jo tässä ajassa; Jumalan hyvä Sana on tuottanut sinulle kuolemattoman sielusi 
pelastuksen ja Hänen enkelinsä ovat kantaneet sinua niin, että olet tänään ja tässä Jumalan huoneessa, 
Beetelissä, josta Vanhan Testamentin Jaakob puhuu.  
 
Älä ollenkaan epäile sitä, että nämä Jumalan meillä lähettämät vartijat ovat joka paikassa sinun kanssasi. 
Näitä Jumalan palvelevia henkiä ei voi mikään estää; kaikki näkyväiset kappaleet kuten paksuimmat 
seinät, lukitut ovet ja ihmismuurit ovat kuin tyhjää Jumalan pyhille enkeleilleen. Menihän enkeli Pietarin 
luokse vankilaan, irrotti kahleet ja talutti Pietarin ulos vankilasta (Apostolien Teot 12:7) Enkeli vapautti 
myös apostolit toisenkin kerran (Apostolien Teot 5:12–17) Jos näin Jumalan pyhät enkelit ovat 
seurassamme ja palvelevat meitä, millaisia tuleekaan meidän olla elämänvaelluksessamme? Ajattele, 
hurskas sielu, että nämä henget ovat pyhiä. Ahkeroi sen tähden pyhyyttä, jos tahdot heitä ystäviksesi.  
Tapojen yhdenkaltaisuus luo ystävyyden! Kuinka paljon meillä onkaan syntiä tunnustettavana, kun 
ajattelemme, että Jumalan pyhät enkelit halajavat saada olla seurassamme ja me kuitenkin usein, 
salaisestikin, vaalimme syntiä elämässämme. Mutta sinä saat syntisi anteeksi; ”Jos me tunnustamme 
syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnin anteeksi ja puhdistaa 
meidät kaikesta vääryydestä.” (1. Johanneksen kirje 1:9) 
 

1. Jaakob 
Tiedätte, että Jaakob oli pakomatkalla. Hän oli vääryydellä ja valheella saanut itsellensä perheen 
esikoisoikeuden. Nyt hän oli lähtenyt vanhempiensa neuvon mukaan hakemaan puolisoa sieltä, mistä 
isänsä ja äitinsä häntä kehottivat puolisoa hakemaan. Hän matkasi kuitenkin syyllisellä omallatunnolla. 
Jumala kohtaa hänet. Itse asiassa Jumalan Poika Kristus kohtaa hänet, sillä sama Jumaluuden persoona, 
joka ilmestyi aikoinaan isoisälleen Aabrahamille, ilmestyi nyt myös, saman viestin tuojana, Jaakobille.  
 
Jumala armo yllättää meidät syntiset, niin sinutkin kuin minutkin. Vielä silloin, kun omatuntomme meitä 
rasittaa ja tiedämme rikkoneemme Kaikkivaltiasta Jumalaa vastaan, Jumala armossaan lähestyy meitä, 
ja vie meidät pyhä ristin juurelle, Jeesuksen luokse.  Minä tiedän, että moni tänäänkin häpeää niin paljon 
syntistä elämäänsä, että ei kehtaa tulla seurakuntaan Jumalan armon lähteelle.  Tämä on perkeleen 
kylvämä valhe. Seurakunta on turvapaikka juuri syntisille, ja Herramme Jeesus ei koskaan heitä pois 
syntisen runtelemaan ja ahdistettua sielua; Hän ottaa armosyliinsä ja sovintoverellään puhdistaa 
tahriintuneen omantunnon.  Meitä ei pelasta omat katumusharjoituksemme eivätkä hyvitystekomme; 
niitä me kyllä mielellämme tekisimme, niin ettei meidän tarvitsisi nöyrtyä parannukseen, tulla 
voimattomina ja langenneina syntiemme sovittajan Jeesuksen luokse.  Jeesukselle kuitenkin kelpaa 
murtunut sydän, ei omat tekomme.  Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä.  Tässä Herra 
Kristus – ennen lihaan tuloaan – armahtaa Jaakobia jo ennen kuin hän ehtii mennä Herran luokse. Sen 
tähden Jumalan armo on ennättävä armo. 
 

2. Kristus ilmestyy Jaakobille 
Kristus ilmestyi Jaakobille. Kristus lupasi: ”Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, 
ja saatan sinut takaisin tähän maahan; sillä minä en jätä sinua, ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä 
Minä sinulle puhuin.” (Genesis 28:15) Herramme Jeesus tulee luoksemme Sanassaan ja ruumiinsa ja 
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verensä ateriassa silloin, kun elämämme on täysin murentunut, omatunto soimaa ja tunnemme 
itsemme kelvottomiksi. Jeesus tulee luoksemme lupauksillaan, kun elämme oman elämämme 
synkimpiä hetkiä. Tästä minullakin on kokemusta esimerkiksi silloin, kun johdin usean sadan hengen 
organisaatiota Afganistanissa ja islamlainen hallinto karkotti meidät kaikki maasta pois. Synkkä musta 
pilvi riippui elämäni yllä, kun ajattelin, että pitikö tämän maineikkaan ja hyvää työtä tehneen järjestön 
työ loppua tyystin juuri minun aikanani. Tuolloin Herra Jeesus antoi minulle juuri tuon lupauksen, minkä 
Jaakobkin sai ja Herra täytti Sanansa, valvoi, että se varmasti toteutui. 
 

3. Beetel, Jumalan huone 
Jaakob nimitti paikan, missä Herra hänelle ilmestyi, Beeteliksi. Beetel tarkoitaa Jumalan huonetta. 
Jaakob kutsui paikan Beeteliksi, koska Kristus ennen lihaan tuloaan julisti Jaakobille saman lupauksen, 
jonka Hän julisti Aabrahamille ja joka lupaus vaikutti Aabrahamissa uskon, joka luettiin hänelle 
vanhurskaudeksi. Mikä oli tämä lupaus? Se oli tämä: ”Katso taivaalle ja lue tähdet; niin paljon on sinulla 
oleva jälkeläisiä. Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi.” (Genesis 15:5–6) 
Nyt Herra sanoi Jaakobille: ”Minä olen Herra, sinun isäsi Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämä 
maan, jonka päällä sinä makaat, Minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja sinun jälkeläistesi paljous 
on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun 
siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” (Genesis 28:14–15) 
 
Jaakob sanoi tämän paikan Jumalan huoneeksi, koska Herra vanhurskautti hänet uskon kautta 
evankeliumiin, Jumalan lupaukseen ja Jaakob sai omakseen Jumalan ystävyyden. Jaakob pääsi näin 
maistamaan Jumalan hyvää Sanaa ja tulevan maailmanajan voimia; hän sai uskossa Herraan käydä 
Jumalan huoneessa, ja sai matkalahjaksi Jumalan anteeksiantamuksen ja Isän rakkauden.   
 
Ystävä, sinä olet tänään nelinkertaisesti Jumalan huoneessa, sillä  

i. Sinut on kasteessasi liitetty Herraan Jeesukseen Kristukseen 
ii. Olet saanut synninpäästön – olet saanut syntisi anteeksi 
iii. Olet siinä huoneessa, missä kuulet pyhää evankeliumia, Jumalan lupausta Kristuksesta 
iv. Astun pian Herran pöytään syömään ja juomaan Herran ruumiin ja veren aterian 

 
Sen tähden, sinua koskee Herran Sanan lupaus: ”Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä 
kuljetkin, enkä jätä sinua, ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä olen sinulle puhunut.”  (Genesis 
28:15) Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


