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 Messun saarna 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

Tuomiosunnuntai, 20.11.2022 
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Vanhan Testamentin teksti                      Daniel 7:9–10, 13–14 
Epistola teksti                                              2. Tessalonikalaiskirje 1:3–10 
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Kollehtarukous: 
Herra Jumala, vanhurskas Tuomari. Herätä meidät ajattelemaan loppuamme ja Sinun vanhurskasta 
tuomiotasi. Hallitse sydämemme ja ajatuksemme Pyhällä Hengelläsi, että vaeltaisimme valvoen tämän 
muukalaisuutemme ajan. Ota meidätkin kerran valittujesi joukkoon Jeesuksen Kristuksen, meidän 
Herramme tähden. Aamen.  
 
Saarnateksti:   Daniel 7:9–14   
 
Saarnan aihe:  Ja kaikki kansat ja kielet palvelivat Häntä 
 

Maisema 
Nimi Daniel tarkoittaa ”Jumala tuomitsee” tai ”Jumala on minun tuomarini.” Daniel vietiin nuorena 
poikana pakkosiirtolaisuuteen ja hän palveli koko 70 vuoden pakkosiirtolaisuuden ajan Jumalan 
profeettana Baabelissa.  Hän näki kuoleman kasvoista kasvoihin useammankin kerran, muun muassa 
silloin, kun hänet pantiin leijonien luolaan. Merkillisessä tavalla Daniel sai palvella elinaikanaan montaa 
eri pakanakuningasta: Nebukadnessaria, Belsassaria, Daarejavesta ja Kooresta. Persian kuningas Koores 
oli se, jonka käskystä juutalaiset pakkosiirtolaiset saivat palata omaan maahansa. Daniel oli siis hyvin 
korkeassa virassa kuninkaiden neuvonantajana, ja samalla Jumalan profeettana. Tämä muistuttakoon 
sinua, rakas ystävä, että Jumala tietää varjella pyhänsä mitä vaikeimpinakin aikoina, ja on voimallinen 
vahvistamaan omiensa uskoa ja varjelemaan heidät saastuttamattomina aina Kristuksen tulemukseen 
asti. Se, että Jumala varjelee meidät saastuttamattomina ja sydämissämme vilpittöminä, ei tarkoita sitä, 
ettemmekö olisi yhä koko maallisen vaelluksemme ajan perisynnin rasittamia, ei vaan tämä tarkoittaa 



     

2 

sitä, että Jumala varjelee meidät Sanallaan jokapäiväisessä parannuksessa, vanhan ihmisen pois 
panemisessa ja Pyhän Hengen uudistuksessa. 
 
Tänään on kirkkovuoden viimeinen sunnuntai. Jeesukseen uskova seurakunta on aivan alusta asti 
odottanut Herraansa tulevaksi takaisin. Kun Herra Kristus tulee kunniassaan, on se päivä Hänen 
omilleen täyttymyksen päivä. Kristuksen tulo tuomiolle on julkinen ja koko maailma saa sen nähdä: ”Ja 
silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät 
Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.” (Matteus 24:30) Kiinnitä 
Danielin sanoissa huomio Jumalan pyhyyteen, Kaikkivaltiuuteen ja Majesteettiuuteen: ”Hänen 
vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja Hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa 
oli tulen liekkejä ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Tulivirta vuoti, se kävi ulos Hänestä, ja kymmenen 
tuhatta palveli Häntä.” (Daniel 7:9–10) Tällaista on seisoa elävän Jumalan edessä. 
 
Herramme Jeesuksen tulemus on myös tuomiopäivä; sanommehan me uskontunnustuksessa: ”On 
kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.” Mitä tämä tuomio tarkoittaa? Se 
tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen nostetaan esiin haudastaan tekemään tiliä teoistaan elävän 
Jumalan edessä; ”Jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa 
tehneet, tuomion ylösnousemukseen.” (Johannes 5:29) Toiset pääsevät iankaikkiseen elämään, toiset 
joutuvat iankaikkiseen rangaistukseen.  
 
Jumalan lapsia lohduttaa se, että perkeleen eli sen langenneen enkelin, joka käärmeenä sai Aadamin ja 
Evan lankeamaan pois Jumalan Sanasta, aika on rajattu, niin kuin kirjoitettu on: ”Ja muiltakin pedoilta 
otetiin valta pois; niiden elämän pituus oli määrätty aikaa ja hetkeä myöten.” (Daniel 7:12) Sen sijaan 
Kristuksen, sinun Herrasi ja Lunastajasi valta on iankaikkinen valta ja pysyvä valtakunta, joka ei häviä. 
(Daniel 7:14) Ystävä, olkoon tämä lohdutuksesi ja rohkaisusi, kun murehdit sielunvihollisen ilkeitä töitä 
tässä maailmanajassa; sillä on enää vain vähän aikaa, niin kuin kirjoitettu on: ”Perkele on astunut alas 
teidän luoksenne (se on heitetty pois Taivaasta) pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on 
vähän aikaa.” (Ilmestyskirja 12:12) Nostamme esiin Danielin kirjan tekstistä kaksi asiaa:  

i. Kirjat avataan 
ii. Kaikki kansat palvelivat Häntä 

 

1. Kirjat avataan (Daniel 7:10) 
Daniel kirjassa sanotaan: ”Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin” (Daniel 7:10) ja myös Johanneksen 
Ilmestys puhuu tästä: ”Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä ja kirjat 
avattiin; aja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja.” (Ilmestyskirja 20:12) On siis kaksi kirjaa, jotka 
avataan. Toisessa kirjassa on niiden nimet, jotka jo ennen maailman perustamista on Kristuksessa valittu 
(Efesolaiskirje 1:4), ovat Häneen kastetut ja ovat Hänessä pysyneet. Hyvä uutinen Jeesuksesta 
Kristuksesta on siis se, että kaikkien ihmisten synnit on jo kertakaikkisesti sovitettu. Mutta vain ne, jotka 
on kastettu ja uskovat syntiensä anteeksiantamukseen Jeesuksessa Kristuksessa ovat niitä, joista 
sanotaan: ”Jotka hyvää ovat tehneet, pääsevät elämän ylösnousemukseen” (Johannes 5:29) eli Isän 
Jumalan luo Taivaaseen.  On myös toinen kirja, jossa on niiden nimet, jotka ovat torjuneet Jumalan 
Pyhän evankeliumin, ovat pysyneet katumattomina ja heistä sanotaan: ”ne, jotka ovat pahaa tehneet, 
tuomion ylösnousemiseen.” (Johannes 5:29) Mutta te sanotte: ”Eikö ihmisen pitänytkin pelastua yksin 
armosta, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, eikä omista teoistaan?” Ystävä, olet oikeassa, mutta 
tässä Jumalan Sana puhuu oikean uskon vaikuttamista hedelmistä; kellä on oikea usko Herraan 
Jeesukseen syntiensä sovittajana ja ainoana autuaaksi tekijänä, hän myös tekee niitä ”hyviä tekoja” sen 
elävän uskon hedelmänä, sen uskon, jonka ”alkaja ja täydelliseksi tekijä on Jeesus.” (Heprealaiskirje 
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12:2) Näin ollen ihminen siis pelastuu uskon kautta Herraan Jeesukseen. Mutta joka tekee pahaa eli 
rikkoo Jumalan käskyjä vastaan eikä usko syntisen Lunastajaan Jeesukseen, joutuu tuomion 
ylösnousemukseen.  Eikö häntä siis koske Jeesuksen Kristuksen ansio syntisten puolesta? Kyllä koskee, 
mutta jos ihminen ei usko hyvään sanomaan Jeesuksesta syntiemme sovittajana, niin hän on silloin 
epäuskoinen ja tulee tuomituksi, ellei sitten käänny parannuksessa Herran Jeesuksen puoleen.  
 

2. Kaikki kansat ja kielet palvelivat Häntä (Daniel 7:14) 
Meilläkin on ystävät tässä seurakunnassa veljiä ja sisaria Kristuksessa monesta maasta: Kazaqstanista, 
Afganistanista, Norsunluurannikolta, Kongosta, Suomesta, Venäjältä, Irakista ja aika ajoin myös joistakin 
muista kansoista. Kun Kristus tulee takaisin, niin silloin ne, jotka ovat kasteen ja uskon kautta Jeesuksen 
omia, saavat aina ja iankaikkisesti elää Jumalan ja meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen 
yhteydessä ja saamme palvella Häntä, Lunastajaamme.  Teidän syntinne on sovitettu Herran Jeesuksen 
ruumissa ja veressä ristinpuulla. Teidät on sovitettu Jumalan kanssa ja teillä on rauha Jumalan kanssa. 
 
Kun Matteuksen evankeliumissa puhutaan lampaista ja vuohista viimeisellä tuomiolla, ja lampaat ovat 
ne, joista Jeesus sanoo: ”Tulkaa Minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille 
valmistettuna maailman perustamisesta asti.” (Matteus 25:34) Jeesus sanoo <tämän lampaille, koska 
Hänen lahjavanhurskautensa on heidän hyvä tekonsa! Lampaat katsotaan otollisiksi Herran Jeesuksen 
ansion tähden. Heidän hyvä tekonsa on niin ryövärin ristillä, joka uskossa ristiinnaulittuun Jumalan 
Poikaan sanoi: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.” (Luukas 23:42) Pieninkin syntejänsä 
katuvan katse ristiinnaulittuun Jumalan Poikaan ristillä vie ihmisen Kristuksen valtakuntaan.   
 
Ystävä, sinua koskee apostolin sana: ”Ennen olitte ilman Kristusta ja olitte vailla Israelin 
kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa; mutta nyt, 
kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen 
veressä.  Sillä Hän on meidän rauhamme.” (Efesolaiskirje 2:12–14) Odottaessamme Herraamme 
Jeesusta takaisin, saat levätä Herran Jeesuksen ansiossa ja Hänen lupauksissaan, sillä Jeesus sanoo: 
”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaan Minuun. Minun Isäni 
kodissa on monta asuinsijaa, ja Minä menen valmistamaan teille sijaa.” (Johannes 14:1–2) Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


