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 Messun saarna 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

18. sunnuntai helluntaista, 9.10.2022 

 
 
Pyhän aihe                                                    Kristityn vapaus 

Liturginen väri                                               Vihreä 

Alttarikynttilöitä                                            2 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                                Psalmi 119:97–104 

Vanhan Testamentin teksti                         Jesaja 44:21–23 

Epistola teksti                                               Galatalaiskirje 6:1–6 

Evankeliumi                                                   Luukas 14:1–6  
 
Virret 

Alkuvirsi                                                         312                              
Kiitosvirsi                                                        126                 
Graduaalivirsi                                                315 

Uhrivirsi                                                         318 

Ehtoollisvirret                                                744, 745  
Päätösvirsi                                                    336 
 
Kollehtarukous 
Kaikkivaltias, pyhä Jumala. Ole kansasi voima, niin että vastustaisimme kakkia perkeleen hyökkäyksiä, 
että aina vaeltaisimme niin kuin saamamme kutsumuksemme arvo vaatii, palvellen Sinua puhtain 
sydämin ja nöyrin mielin. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen. 
 
Saarnateksti:   Luukas 14:1–6   
 
Saarnan aihe:  Hyvä Vapahtajamme Jeesus    
 

Maisema  
i. Jeesus tuli tämän merkittävän ja arvostetun fariseuksen kotiin aterialle. Me huomaamme heti, 

että Jeesus ei pelännyt tulla salaisten vihollistensa keskelle, jopa heidän kotiinsa. Ulospäin 
näemme vain ystävällisyyttä Jeesusta kohtaan; Hänellehän tarjottiin ateria, mutta sisimmässään 
he vihasivat Häntä. (Fariseukset olivat varoittaneet Jeesusta vähän aikaisemmin, Luukas 13:31) 

ii. Tapahtumaan liittyi voimakas jännite, sillä tekstimme sanoo, että ”he pitivät Jeesusta silmällä”: 
tätä sanaa ”pitää silmällä käytetään Uudessa Testamentissa voin kuusi kertaa. Sana tarkoittaa 
”vartioida tai pitää silmällä erityisellä tarkkaavaisuudella”; oli kyse ollut todella suunnitellusta ja 
etukäteen päätetystä tarkkailusta. Voimme sanoa, että he ”kyttäsivät” Jeesusta. 

iii. Fariseuksen kotiin oli tullut myös vesitautinen mies. Vesitauti viittaa voimakkaaseen 
turvotukseen ihmisen kehossa. Voimakas turvotus tekee myös kehosta epämuodostuneen 
näköisen. Vesitauti eli turvotus teki ihmisestä myös Mooseksen lain mukaan saastaisen (3. 
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Mooseksen kirja 13:2, jossa sana nystyrä tarkoittaa ”turvotusta”). Miehen oli täytynyt kuulla 
Jeesuksesta, siitä, että Hän oli hyvä eikä työntänyt apua tarvitsevia ja ahdistettuja pois luotaan. 

iv. Jeesus tekee aloitteen ja kysyy lainoppineilta ja fariseuksilta: ”Onko luvallista parantaa 
sapattina?” (Luukas 14:3) Jeesus tekee aloitteen, koska Hän Jumalan Poikana tiesi, mitä ihmiset 
ajattelivat ja aikoivat!  Fariseukset eivät vastanneet Jeesukselle mitään; he olivat vaiti. 

v. Jeesus parantaa miehen koskettamalla häntä. 
vi. Herramme Jeesus toteaa: ”Jos joltakin teistä putoaa poika tai härkä kaivoon, eikö Hän heti vedä 

sitä ylös sapatinpäivänäkin?” (Luukas 14:5) Fariseukset olivat jo tehneet johtopäätöksensä, että 
Jeesus rikkoi kolmatta käskyä, mutta tähän Jeesuksen kysymykseen he eivät voineet vastata 
mitään, sillä Jeesus oli jo antanut vastauksen. 

 

1. Jeesuksen rakkaus vetää puoleensa 
Evankeliumissa mainittu vesitautinen mies oli varmasti kuullut Jeesuksesta, siitä, että Hän ottaa 
rakkaudella vastaan syntisiä ja kaikenlaisia elämän runtelemia ihmisiä.  Tämä pahaa turvotusta 
sairastava mies uskoi, että Jeesus on hyvä ja ihmeellinen ja että Hänellä on Jumalan voima auttaa 
kärsiviä. Tekstimme sanoo ”Ja katso, siellä oli vesitautinen mies Hänen edessänsä.” (Luukas 14.2) Hän 
oli asettanut itsensä Jeesuksen eteen, vaikka Mooseksen teki hänestä saastaisen. ”Hänen edessänsä”; 
muut lukivat hänet saastaiseksi ja mies itsekin häpesi omaa turvonnutta ulkomuotoaan. Hän oli käynyt 
läpi lukemattomia toivottomia yrityksiä saada apua ihmisiltä (aivan samalla tavalla kuin verenjuoksua 
sairastanut nainen: ”Siellä oli nainen, joka kaksitoista vuotta oli sairastanut verenjuoksua ja lääkäreille 
kuluttanut kaiken omaisuutensa”, Luukas 8:43) Jos laitamme itsemme tämän sairaan miehen asemaan, 
niin voimme ajatella, miten häpeäisimme sairauttamme ja vaikea olisi mennä ihmisten ilmoille. Emme 
haluaisi kenenkään tietävän, että olemme niin toivottomassa tilanteessa. Ihmispelko ja häpeä usein 
estävät meitä menemästä Jeesuksen luokse. Sama koskee myös syntiä ja lankeemuksiamme. Usein, 
valitettavasi häpeä sulkee tien myös ripittäytymiseen.  Häpeämme lankeemuksiamme niin paljon, että 
siirrämme ripittäytymistä pastorille jopa vuosilla tuonnemmaksi, ajatellen, että ”en minä kehtaa puhua 
lankeemuksistani omalle paimenelle, sillä hän tulisi tietämään, kuin kurjaa ja huonoa on vaellukseni.” 
Ystävä, asetu Jeesuksen eteen sillä sinä olet tervetullut Jeesuksen tykö kaikkien vaivojesi ja syntiesi 
kanssa. Pastorisi Jumalan Sanan palvelijana on velvollinen pitämään rippisalaisuutena kaiken, mitä 
sanot! Rohkaise siis itseäsi etsimään apua Jeesukselta.  Muista myös, että ”Sen tähden, että Jeesus on 
itse kärsinyt ja ollut kiusattu, voi Hän kiusattuja auttaa.” (Heprealaiskirje 2:18) 
 
Säikähtynyt ja arka omatuntosi voi tosin pelätä tulevansa torjutuksi, ja perkele syöttää sinulle sellaisia 
valheita että ”ei kannata mennä Jeesuksen luokse”, mutta katso mitä tekee vesitautinen mies; hän 
asettaa itsensä Jeesuksen eteen eikä tule torjutuksi. Mikään voima ei voi tehdä tyhjäksi sitä, että Herra 
Jeesus Kristus todella on hyvä ja rakas Vapahtaja, joka ei torju luotaan ketään, joka Hänen siipiensä 
suojasta hakee turvaa. Tule siis turvallisella mielellä Jeesuksesi luokse, tunnusta Hänelle syntisi ja puhu 
Hänelle tarpeesi. Evankeliumin hyvät lupaukset Jumalan vapaasta armosta ovat juuri sinua varten. 
Ehtoollisessa, kuolemattomuuden lääkkeessä, Jeesus yhdistyy sinuun ja sinä Häneen ruumiinsa ja 
verensä ateriassa. 
 

2. Rakkaus on lain täyttymys 
Herramme Jeesus ei koskaan rikkonut Jumalan lakia vaan täytti sen täydellisellä kuuliaisuudellaan Isälle 
ja pyhällä vaelluksellaan. Jumalan Sana sanoo: ”Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden 
on rakkaus lain täyttymys.” (Roomalaiskirje 13:10) Farisealaisessa ajatustavassa laista sai kyllä sapattina 
pelastaa lapsen tai härän kaivosta, mutta ihmistä Jeesus ei olisi saanut tehdä terveeksi. Tämähän toistuu 
useasti evankeliumeissa. Luther sanookin tästä saarnatekstistä: ”Rakkaus olkoon kaikkien lakien selitys. 
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Sen puuttuessa kaikki on jo menetetty, ja laki, olkoon se millainen tahansa, on heti vahingoksi. Tämä 
koskee sekä Jumalan että ihmisten käskyjä siitä yksinkertaisesta syystä, että kaikki lait on annettu 
rakkauden rakentamiseksi” (Kirkkopostilla, 17. sunn. kolminaisuuden päivästä, evankeliumisaarna) Jumalan laki 
onkin kaikessa yksinkertaisuudessaan: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja 
kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” 
(Luukas 10:27) Siksi rakkaus – Jumalan agape rakkaus on lain täyttymys. 
 
Se meidän täytyy kuitenkin sanoa, että tätä totuutta ”rakkaus on lain täyttymys” käytetään meidän 
aikanamme myös jumalattomasti. Tätä apostolin sanaa haluttaisiin käyttää haureuden synnin ja 
luonnottomien himojen hyväksymiseen.  Lain muuttaminen laittomuudeksi ei ole rakkautta, vaan 
vihamielisyyttä elävää Jumalaa vastaan.  Myös se, kun joissakin maissa kielletään julistamasta 
evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, on vihamielisyyttä Jumalaa vastaan. Tuolloinkin Jumalan rakkaus 
Kristuksessa vetää puoleensa ja vapauttaa ihmisiä synnin ja perkeleen kahleista.  
 
Herramme Jeesus osoittaa, että evankeliumissa on todellinen vapaus. Jeesus paransi vesitautisen 
miehen, koska siinä mies pääsi osalliseksi Jumalan rakkaudesta Kristuksessa. Mies sai syntinsä anteeksi 
ja ruumiin terveyden.  Sillä vaikka teksti ei sano, että mies sai syntinsä anteeksi, voimme olla kuitenkin 
vakuuttuneita, että ruumiin terveyden lisäksi hän sai myös sielun terveyden syntien 
anteeksiantamisessa, sillä olihan mies jo aikaisemmin kuullut Jeesuksesta parantajana ja syntien 
anteeksiantaja. Jumalan rakkaus Kristuksessa on tarkoitettu sinulle ja kaikille ihmisille, eikä mikään laki 
voi olla sitä vastaan. Ja niin on ystävä, että syntisen vanhurskauttaminen – se että Jumala 
vanhurskauttaa syntisen, yksin armosta, yksin uskon kautta Jumalan vapaana lahjana, ilman mitään 
ihmisen omaa ansiota, onkin koko evankeliumin ydin, myös sinulle. 
 
Päivän evankeliumin pääkohta onkin siinä, että Herra Jeesus Kristus tulee sinun elämääsi ja sinun arkeesi 
kaihtamatta olosuhteita ja ihmisten asettamia esteitä. Sinut on kasteessasi liitetty Jumalan Poikaan 
Jeesukseen, sinut on luettu Jumalan edessä vanhurskaaksi uskon kautta Jeesukseen, ja kun elämä on 
runnellut sinua, olet vesitautisen miehen kanssa syrjässä ja häpeässä, voimattomana ja avuttomana ja 
syntisi ovat tahrineet omantuntosi, tulee Herra Jeesus luoksesi, antaa synnit anteeksi, ottaa päällensä 
sinun raskaat murheesi, ja Sanansa lupauksissa antaa sinulle, mitä hädässäsi tarvitset. Tämän kaiken 
Jumala tekee Kristuksessa ilman mitään omaa ansiotasi tai mahdollisuuttasi, sen tähden, että ”Jumala 
oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan.  Sen, joka 
ei synnistä tiennyt, Hän meidän tähtemme teki synniksi, että me Hänessä (Kristuksessa) tulisimme 
Jumalan vanhurskaudeksi.” (2. Korinttolaiskirje 5:19–21) Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


