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 Messun saarna 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

20. sunnuntai helluntaista, 23.10.2022 

 
Pyhän aihe                                                 Usko ja epäusko 

Liturginen väri                                             Vihreä 

Alttarikynttilöitä                                         2 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                            Psalmi 78:1–8 

Vanhan Testamentin teksti                       1. Mooseksen kirja 15:1–6 

Epistola teksti                                            Roomalaiskirje 4:16–25 

Evankeliumi                                                 Markus 2:1–12  
 
Virret 

Alkuvirsi                                                         873                              
Kiitosvirsi                                                       126                 
Graduaalivirsi                                                312 

Uhrivirsi                                                         318 

Ehtoollisvirret                                                731, 748  
Päätösvirsi                                                    723 
 
Kollehtarukous 
Pyhä, Kaikkivaltias Jumala. Herätä meissä Pyhän Henkesi kautta halu rukoilla ja vaikuta myös voima 
siihen. Anna meille armossasi, mitä näet meille tarpeelliseksi antaa. Kuule rukouksemme Poikasi 
Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. 
 
Saarnateksti:   1. Mooseksen kirja 15:1–6 
 
Saarnan aihe:  Evankeliumi – Jumalan lupaus 
 

Maisema 
Päivän saarnatekstimme on Genesiksen luvusta 15.  Kuulemme aika ajoin sanottavan, että Vanha 
Testamentti ei ole kristityille tärkeä, ainoastaan Uusi Testamentti.  Mutta miten oli sitten mahdollista, 
että Herramme Jeesuksen Kristuksen Raamattu oli juuri Vanha Testamentti?  Myös apostolien 
Raamattuna oli Vanhan Testamentin pyhät kirjoitukset.  Lyhyesti sanottuna, Vanhan ja Uuden 
Testamentin pyhät kirjoitukset ovat erottamattomalla tavalla Jumalan pyhä ja erehtymätön ilmoitus.  
Vanhassa Testamentissa Jumala ilmoittaa luomistekonsa, syntiinlankeemuksen ja tulevan pelastuksen 
Kristuksessa, Pojassaan ja Uudessa Testamentissa Jumalan lupausten täyttymys.  Luther sanoi 
ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, Genesiksestä: ”Rakas Genesikseni – ensimmäinen Mooseksen kirja” 
eli ”der liebe Genesis”. Luther osoittaa, miten ”oikea Kirkko on alusta asti ollut Jumalan huolenpidon 
kohteena ja Pyhä Henki on tarkasti kuvannut sen leviämisen maailman alusta asti. Siksi kirkko onkin aina 
pitänyt erityisesti juuri 1. Mooseksen kirjaa tärkeänä, sillä ilman sitä meillä ei olisi tietoa Kirkon 
tilanteesta kahden ensimmäisen vuosituhannen ajalta” (1. Mooseksen kirjan selitys, luvut 8–17, 
johdanto) 
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Jumala tekee liiton Abramin kanssa. Jumala antoi ensimmäisen lupauksen Abramille Genesiksen luvussa 
12, jossa Herra lupaa tehdä hänestä suuren kansan, siunata hänet, että Abram tulisi olemaan 
siunaukseksi koko maailmalle. Tässä luvussa 15 Herra liiton hänen kanssaan. Abramille tuli näyssä 
Herran Sana, Sana, Kristus, alkoi puhua hänelle, sanoo ”älä pelkää”, lupaa olla hänelle kilpi ja sangen 
suuren palkan. Abram vetoaa Herraan, ettei Herra ollut antanut hänelle omaa jälkeläistä, tämä Sana 
lupaa antaa Abramille, oman jälkeläisen. Sana vie Abramin ulos teltasta ja sanoi: ”Katso taivaalle ja lue 
tähdet, jos ne taidat lukea. Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä.” (Genesis 15:5) Raamattu sanoo: 
”Abram uskoi Herraan ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi.” (Genesis 15:6) 
 
Ystävä, minkälaisella mielellä sinä olet tänään elävän Jumalan edessä? Oletko oman elämäsi 
telttamatkalla miettinyt elämäsi kulkua, niin kuin oli Abram? Oletko miettinyt missä ovat Jumalan 
lupaukset minulle? Olkoon tilanteesi mikä vain, niin Jumala on voimallinen Kristuksessa antamaan 
sinulle kaikkein tärkeimmän; syntien anteeksiantamuksen Jeesuksessa ja on voimallinen antamaan 
lupauksensa, ja Sanallaan synnyttämään uskon Hänen lupauksiinsa, joiden toteutumisen Hän valvoo! 
 

1.  Ensimmäinen lupaus Kristuksesta 
”Herra Jumala sanoi käärmeelle: Minä panen vainon sinun ja vaimon siemenen välille ja sinun siemenesi 
ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.” 
(Genesis 3:15) Herra Jumala lupaa tässä, että vaimon siemen Kristus, tulee Golgatan ristillä lunastamaan 
maailman, toteuttamaan ihmiskunnan syntien sovituksen, ja palauttamaan ihmisen Jumalan 
mielisuosioon Jeesuksen veren kautta.   
 
Johan Gerhard sanoo: ”Koska evankeliumia ei ole saarnattu ainoastaan Uudessa Testamentissa 
ihmiseksi syntyneen Jumalan Pojan kautta ja apostolien kautta, vaan myös Vanhassa Testamentissa 
saman Jumalan Pojan kautta, joka ei vielä ollut syntynyt ihmiseksi, patriarkkojen ja profeettojen kautta, 
voimme tehdä sen johtopäätöksen, että evankeliumi ilmoitettiin heti syntiinlankeemuksen jälkeen; sen 
ilmoitti Jumalan Poika paratiisissa, kun Hän antoi lupauksen vaimon siemenestä. ” Tästä ensimmäisestä 
lupauksesta kumpuavat kaikki sen jälkeen tulevat lupaukset Kristuksesta läpi Vanhan Testamentin. 
Lupausten täyttymys on Jeesuksen syntymisessä, kärsimisessä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa ja 
Taivaaseen astumisessa. Ensimmäinen evankeliumi, lupaus käärmeen pään rikkipolkemisesta, syntien 
anteeksiantamisesta Jeesuksessa Kristuksessa, pitää sisällään: 
Vanhan Testamentin esikuvissa ja vaiheissa 

i. Lupaukset Aabrahamille ja Jumalan kansalle – Kristus, Aabrahamin siemen  
ii. Lain liiton antamisen Israelille – ”lain kautta tulee synnin tunto”, joka ajaa Kristuksen luokse 
iii. Liiton majan – esikuva Kolmiyhteisestä Jumalasta kansan keskellä 
iv. Ylimmäisen papin, profeetan ja kuninkaan viran asettamiset – kolme Kristuksen virkaa 

Täyttymyksen Kristuksen persoonassa 
v. Jumalan Pojan ihmiseksi syntymisen 
vi. Jumalan Pojan kärsimisen ja kuoleman Golgatan ristillä 
vii. Kristuksen lepytysuhrina, jossa Jumalan vanhurskas viha syntiä kohtaan lepytettiin 
viii. Jumalan Pojan ristillä vuotanut veri oli sovitusmaksu ja lunastusmaksu synneistämme 
ix. Perkeleen alas heittämisen Taivaasta (Johannes 12:31; 16:11; Ilmestyskirja luku 12) 
x. Jumalan Pojan kuolleista nousemisen 
xi. Syntiinlankeemusta seuranneen kuoleman rangaistuksen kumoaminen niille, jotka uskovat 
xii. Lupauksen uudesta Taivaasta ja maasta 
xiii. Lupaus iankaikkisesta elämästä Jumalan ja Karitsan kiitosvirsien keskellä Taivaassa 
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2. Jumalan lupaus synnyttää uskon 
Sana, toisin sanoen lupaus Kristuksesta synnyttää uskon. Sana – Kristus – vei Abramin yöllä ulos. Sana 
sanoo: ”Katso taivaalle ja lue tähdet, jos taidat ne lukea. Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Abram 
uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi.” (Genesis 15:5–6) Abraham sai yli 
ymmärryksen menevät lupauksen, sellaisia ovat Jumalan lupaukset. Kuolettuneesta miehestä tulisi 
kansa, jonka määrää ei kukaan voi lukea. Jumala Sana, Kristus, vaikutti lupauksessa myös uskon, ja 
Abram uskoi. Ystävä, tämä on koko kristillisen uskon ydinasia: lupauksen Sanan kautta vaikutettu usko 
luettiin Abramille vanhurskaudeksi. Jumala vanhurskautti jumalattoman, armosta, sulana lahjana. 
”Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi.” Uskon vanhurskauttaminen on avain Jumalan Sanan 
ymmärtämiseen. Vanhurskaus tarkoittaa täydellistä kelpaamista Jumalalle, oikeamielisyyttä, Jumalan 
tahdon täyttämistä. Tämä kaikki luettiin Abramin hyväksi, kun hän uskoi Kristus-lupaukset.  Usko, joka 
Abramilla oli, oli siis Jumalan itsensä vaikuttama, ei Abramin kyvyistä ja hurskaudesta lähtevä. Jumala 
tekee tämä armosta, uskon kautta, sulana lahjana. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman (sen, jolla ei 
ole mitään muuta kuin oma synti vietävänä Jumalalle). 
 
Näet ehkä itsesi mahdottomaksi kaikkeen tähän. Miten elävä Jumala voisi minua näin siunata, lahjoittaa 
minulle syntiselle, ahdistetulle, runnellulle sielulle uskon Jeesukseen? Vieläkö minä voisin saada syntini 
anteeksi, kaikki viime aikoina tehdyt ja nuoruuteni synnit? Miten minä voisin saada vakuutuksen syntieni 
anteeksiantamuksesta, minä, jolla ei ole mitään voimaa ja kykyä tarttua Sanan lupaukseen.  Olen ikään 
kuin kuolettunut (niin kuin Abram), aivan liian paljon Jumalaa ja lähimmäistä vastaan rikkonut, liian 
huikentelevainen, horjuva ja ontuvat elämänvaelluksessani? Vieläkö armo riittää minulle? 
 
Ystävä, katso Sanaa, ainoastaan Jumalan lupausta Kristuksessa. Kristus on polkenut rikki käärmeen pään, 
Hän on sovittanut syntisi, Jumalan viha on lepytetty Vapahtajan Jeesuksen kärsimisessä ja kuolemassa 
ristillä, Jumala luo sinuun uuden sydämen Kristuksessa ja myös uudistaa sen, joka on maailman 
viettelyksissä eksynyt pois Jumalan totuudesta.  Vaikka Abram oli iäkäs eikä enää minkään luonnon 
lakien mukaan – ei hän eikä vaimonsa Saara – voinut saada omaa lasta, Jumalan armolupaus 
Kristuksessa piti sisällään voiman synnyttää usko ja antaa toivo Abramille. Näin on myös sinun kanssasi: 
Herra sen tekee. Herra nimittäin sanoo toisessa Kristus lupauksessa Hesekielin kirjassa:  

i. Minä pyhitän nimeni teissä (Hesekiel 36:23) 
ii. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä (Hesekiel 36:25) – pyhässä kasteessasi 
iii. Minä puhdistan teidät saastaisuuksistanne (Hesekiel 36:25) – Jeesuksen veri puhdistaa 
iv. Minä annan teille uuden sydämen (Hesekiel 36:26)  
v. Minä annan uuden Hengen teidän sisimpäänne (Hesekiel 36:27) 
vi. Minä vaikutan, että te vaellatte Minun käskyjeni mukaan (Hesekiel 36:27) 

 
Herra tekee kaiken tämän, koska Hän on hyvä Jumala ja on niin paljon rakastanut tätä maailmaa (sen 
ihmisiä), että Hän antoi ainokaisen Poikansa kuolemaan syntiemme tähden. Evankeliumi on Jumalan 
lupaus.  Jumala saarnaa tätä armon lupausta Sanan saarnassa. ”Älä pelkää, Siion, älkööt 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 3:16–17) ”Hän, joka teitä kutsuu, on 
uskollinen, ja Hän on sen myös tekevä.” (1. Tessalonikalaiskirje 5:24) Aamen.  
 
 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


