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 Messun saarna 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

Pyhäinpäivä, 5.11.2022 

 
 
Pyhän aihe                                                    Pyhien yhteys 

Liturginen väri                                              Punainen 

Alttarikynttilöitä                                           4 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                                Psalmi 89:6–8 

Vanhan Testamentin teksti                         Jesaja 65:17–19 

Epistola teksti                                                Ilmestyskirja 7:2–3, 9–17 

Evankeliumi                                                  Matteus 5:1–12  
 
Virret 

Alkuvirsi                                                        617                              
Kiitosvirsi                                                       126                 
Graduaalivirsi                                                143 

Uhrivirsi                                                          876 

Ehtoollisvirret                                               739  
Päätösvirsi                                                    828 
 
Kollehtarukous: 
Kaikkivaltias, pyhä Jumala. Anna meille armosi, että sinun pyhiesi esimerkki ja esikuva kehottaisi meitä 
vaelluksessamme pysymään Sinun iankaikkisessa Sanassasi ja Sanasi valkeudessa.  Anna armosi, että 
myös uskossa ja hyvissä teoissa seuraisimme heidän jättämäänsä esikuvaa. Sinun rakkaan Poikasi, 
Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen.  
 
Saarnateksti:   Psalmi 89:6–8 
  
Saarnan aihe:  Kristus – omiensa kaunistus 
 

Maisema 
Vietämme kirkkona Pyhäinpäivää. Päivän Raamatun tekstit vievät meidät vääjäämättömästi 
Kaikkivaltiaan ja yhden ainoan Jumalan valtasuuruuden äärelle. Psalmissa sanotaan:  

i. Julistan uskollisuuttasi polvesta polveen (Psalmi 89:2) 
ii. Sinä olet perustanut uskollisuutesi Taivaisiin (Psalmi 89:3) 
iii. Vahvistan Sinun jälkeläisesi ikiajoiksi (Psalmi 89:5) 
iv. Kuka pilvissä on Herran vertainen? (Psalmi 89:7) 
v. Hän on Jumala, ylen hirmuinen pyhien kokouksessa (Psalmi 89:8) 

 
Pyhäinpäivän Raamatun tekstit kohottavat sydämemme täältä monen taistelun ja ahdistuksen keskeltä 
Taivaisiin katselemaan ennen kaikkea Kaikkivaltiasta Jumalaa ja Hänen Poikaansa Jeesusta Kristusta. 
Samalla näemme tekstissä edesmenneet pyhät, ne, jotka ovat Kristuksessa kuolleet, sillä tekstimme 
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sanoo: ”Hän on Jumala, ylen hirmuinen pyhien kokouksessa.” Jumala kyllä osoittaa ihmeellisen 
voimansa evankeliumissa meidän keskellämme, mutta sanat ”ylen hirmuinen pyhien kokouksessa” 
viittaa Taivaaseen, jossa Kristuksessa kuolleet ovat koolla Elävän Jumalan edessä alati, suuressa 
ihmetyksessä, ihastuksessa ja riemussa.  
 
Ei ole harvinaista, että tänä eksyttävänä ja myöskin epävarmana maailmanaikana kristitynkin sydän 
luisuu sivuraiteille, pois Jumalasta ja Hänen katoamattomasta Sanastaan ja Hänen ihmeteltävästä 
uskollisuudestaan meitä syntiin langenneita ihmisiä kohtaan. Voi myös tapahtua niin, että hengellinen 
elämämme kuihtuu tuijottaessamme tämän maailman tapahtumia, kasvavaa laittomuuden valtaa 
omassa maassammekin ja jumalattomien menestystä tässä ajallisessa elämässä, sen sijaan, että 
ammentaisimme alati Jumalan pyhästä ja katoamattomasta Sanasta ja saisimme uudistusta ristillä 
kuolleen ja ylösnousseen Herran Jeesuksen veriansiosta. 
 
Uskonpuhdistaja Luther otsikoi Psalmin 89 seuraavasti: ”Ennustus Kristuksesta Daavidin nimen alla”: 

I. Kuinka Hän julistaa koko ihmisen sukukunnalle Hänen kauttansa osoitettavaa laupeutta ja 
totuutta (jakeet 1–38) 

II. Tuo edes seurakunnan valituksen ja rukouksen ahdistuksen alla, jossa myös Kristuksen 
kärsimys kuvataan 

 
Ensimmäinen asiamme onkin pysähtyä katsomaan Kristusta tämän Psalmin sanoissa.  Kristus julistetaan 
tässä Daavidin nimen alla ja Hänet osoitetaan siksi Jumalaksi, joka ilmestyi Aabrahamille ja Moosekselle 
ja läpi Vanhan Testamentin, siksi Vapahtajaksi, joka, kun aika oli täytetty, syntyi ihmiseksi ja tuli ristin 
kuoleman ja ylösnousemuksen kautta Sankariksi, joka verellään on voittanut itselleen sinutkin. 
 

1. Jumalaoppi keskiössä (Psalmi 89:6–9) 
Psalmi julistaa meille, että on vain yksi Jumala, ”ylen hirmuinen pyhien kokouksessa.” Meillä on Jumala, 
joka on kaiken Luoja, joka hallitsee meren raivon, jonka käsivarsi on voimaa täynnä, jonka valtaistuimen 
perustus on vanhurskaus ja oikeus. Tämä Herra on Jeesus Kristus, joka siis tässä Psalmissa, niin kuin niin 
monessa muussakin Psalmissa, ilmoitetaan Daavidin nimen alla. Kristus on Daavidin Poika ja samalla 
Herra.  Mutta teksti puhuu tässä erityisesti Taivaasta, jossa Kristuksessa kuolleiden kuolemattomat 
sielut ovat Kolmiyhteisen Jumalan edessä, ja riemuitsevat Jumalassa ja Hänen hyvyydessään. Kuitenkin 
niille, jotka eivät usko Jumalaan, on Jumalan vastakkaisella tavalla ylen hirmuinen, sillä Raamattu sanoo: 
”Älä heitä säikähdy, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, suuri ja peljättävä Jumala.” (5. 
Mooseksen kirja 7:21) Rakkailleen siis Jumala on ylen hirmuinen kirkastamalla heille alati Kristuksen 
verihaavat, jossa uskovat saavat syntinsä anteeksi ja rauhan ja ystävyyden Jumalan kanssa, mutta 
katumattomille ja suruttomille Sana sanoo: ”Sillä Jumalan viha ilmestyy Taivaasta kaikkea ihmisten 
jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa.” 
(Roomalaiskirje 1:18) 
 
Psalmi sanoo myös: ”Autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat Sinun kasvojesi 
valkeudessa.” (Psalmi 89:16) Pyhäinpäivänä me näemme Sanan ilmoituksen kautta, että ne, jotka ovat 
Herrassa Jeesuksessa kuolleet, elävät jo nyt juhlariemussa. Heidän kuolematon sielunsa nauttii jo nyt 
elämää Jumalan kasvojen edessä. Myös me saamme maistaa tätä taivaallista juhlariemua pyhässä 
ehtoollisessa, sillä Kristus jakaa Sanansa kautta meille ruumiinsa ja verensä Taivaasta ja edesmenneet 
Kristuksessa kuolleet nauttivat alati Taivaallista juhlaa Jumalan ja Karitsan edessä.   
 
Jumalaoppi oli Vanhan Testamentin uskovien uskonelämässä keskiössä. Jumalaoppi oli myös Uuden 
Testamentin pyhien uskonelämässä keskiössä. Apostoli Paavali huudahtaa usein kirjeittensä teksteissä: 
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- ”Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta aina ja iankaikkisesti.” 
(Roomalaiskirje 16:26–27) 

- ”Mutta iankaikkiselle Kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia 
ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti.” (1. Timoteuskirje 1:17)  

- ”Suuri on Herra ja sangen ylistettävä, ja Hänen suuruutensa on tutkimaton.” (Psalmi 145:3)  
Jumala on tahtonut lahjoittaa ja tahtoo yhä lahjoittaa, niin kuin Hän on lahjoittanut sekä Vanhan 
Testamentin ja Uuden Testamentin pyhille, omillensa vakaan ja horjumattoman luottamuksen tähän 
Jumalaan, joka on Kaikkivaltias, Kaikkitietävä, Kaikkiviisas, armollinen ja sula hyvyys. Jumala tekee työnsä 
Sanansa kautta; sinä saat syntisi anteeksi ja sinun hyväksesi luetaan Kristuksen lahjavanhurskaus, ja 
Jeesuksen ansiossa sinulla on rauha Jumalan kanssa. Herra Jeesus yksin voi ja tahtoo tuoda sinut verensä 
ansiolla avaraan paikkaan (Psalmi 18:20), jossa sinä saat riemulla sanoa: ”Herra on minun 
vanhurskauteni.” (Jeremia 23:6) 
 

2. Uskollinen Sankarisi Jeesus (Psalmi 89:6, 20) 
Psalmi puhuu meille Kristuksesta, Jumalan armosta Hänessä ja Hänen uskollisuudestaan; erityisesti 
Jumalan ja Vapahtajan Jeesuksen uskollisuus tulee esiin tässä Psalmissa seitsemän kertaa, esimerkiksi:  

i. Sinä olet perustanut uskollisuutesi Taivaisiin (j. 3) 
ii. Pyhäin seurakunta ylistää Sinun uskollisuuttasi (j. 6) 
iii. Sinun uskollisuutesi ympäröitsee Sinua (j.9) 

 
Jumalan ja Vapahtajan Jeesuksen uskollisuus tarkoittaa lujuutta, kestävyyttä ja vakautta. Me puhumme 
Jeesuksesta uskollisena ystävänä, ja sitä Hän todellakin on. Jeesuksen uskollisuus on myös sitä, että 
”Joka Hänen tykönsä tulee, Hän ei heitä ulos.” (Johannes 6:37).  
 
Ystävä, kun Jumalan iankaikkinen Sana, Jeesus, syntyi ihmiseksi, Hän toi persoonassaan sinulle Jumalan 
armon ja laupeuden. Herra Jeesus tehtiin synniksi meidän tähtemme, niin että meillä olisi rauha 
Jumalan kanssa. Hän, joka oli Taivaassa Jumala, tuli sovittamaan meidät Isän Jumalan kanssa. Sovitus oli 
yksisuuntainen. Sinä ja minä emme tehneet mitään, mutta Isä Jumala teki lähettämällä oman poikansa 
kuolemaan ristillä. Jumala pani kaiken avun Sankarin, Jeesuksen, käteen. Sinun Sankarisi Jeesus, on 
tullut viemään sinua iankaikkiseen rauhaan ja lepoon maksamalla kertakaikkisesti kaikkien ihmisten 
kaikki syntivelat ja nyt Sankari Jeesus on voittanut sinut itselleen.  Kun Jeesus teki tämän Paavalille, 
kuinka Hän ei tekisi sitä sinullekin. Sanoohan apostoli itsestään: ”Minä kiitän Kristusta Jeesusta, joka 
asetti minut palvelukseensa, minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallantekijän. Meidän 
Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta. Varma on se Sana, että Kristus Jeesus 
on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.” (1. Timoteuskirje 1:12–15)  
 
Jeesus on uskollinen Sinun Pelastajana kasteessasi; Hän on ehtymätön lähde Hänen verensä voimasta 
sinussa ja Sanansa lupauksissa, joiden toteutumista Hän valvoo.  Raamattu sanoo Herrasta Jeesuksesta: 

- ”Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja Hän on se myös tekevä.” (1. Tessalonikalaiskirje 5:24) 
- ”Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä Hän, joka antoi lupauksen, on 

uskollinen.” (Heprealaiskirje 10:23 Aamen.  
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


