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M Messun saarna 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

3. Adventtisunnuntai, 11.12.2022 

   
Pyhän aihe                                        Tehkää tie Kuninkaalle 
Liturginen väri                                      Violetti 
Alttarikynttilöitä                                    2 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                        Psalmi 85:9–14 
Vanhan Testamentin teksti                Malakia 3:23–24 
Epistola teksti                                      2. Pietarin kirje 1:19–21 
Evankeliumi                                       Johannes 1:35–37  
  
Virret 
Alkuvirsi                                              8                              
Kiitosvirsi                                            ei lauleta                 
Graduaalivirsi                                     754 
Uhrivirsi                                              266 
Ehtoollisvirret                                    221  
Päätösvirsi                                           838 
 
Paastoajan messuliturgian eroavaisuudet tavalliseen messuliturgiaan 

i. Emme laula ”Kunnia olkoon Jumalalle” hymniä 
ii. Emme laula kiitosvirttä 
iii. Evankeliumin ilmoittamisen jälkeen ei ”Halleluja,” tekstin luvun jälkeen ”Ylistys sinulle Kristus” 
iv. Isä meidän luetaan 
v. Ehtoollisen jälkeen messun lopussa laulamme lyhyemmän vuorokiitosveisuun 

 
Kollehtarukous: 
Herra, Kaikkivaltias Jumala. Kallista korvasi meidän rukoustemme puoleen. Valaise pimeät sydämemme 
ja etsi meitä armollasi. Sinun rakkaan Poikasi, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen.  
 
Saarnateksti:   Johannes 1:35–37   
 
Saarnan aihe:  Jumalan Karitsa, Jeesus 
 

Maisema  
Johannes Kastaja valmisti tietä Jeesukselle, maailman Vapahtajalle.  Johannes Kastajan viran ytimessä 
oli valmistaa Israelin kansan omattunnot katumaan syntejään niin että Jeesuksen aloittaessa virallisen 
työnsä ja kulkiessaan kohti kärsimystä ja ristinkuolemaa, moni pelastuisi uskon kautta Kristukseen 
tulevasta vihasta (Matteus 3:7), joka tuossa Sanassa viittasi Jerusalemin tuhoon 40 vuotta myöhemmin. 
Johannes Kastaja siis osoitti ihmisille koko ajan Jeesusta, joka olisi heidän kaikkien, ja meidän myös, 
autuaaksi tekijä.  Kristuksen seurakunta on ottanut Johannes Kastajan ihanat sanat ”Katso Jumalan 
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Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin” kirkon vanhimmaksi liturgian osaksi, jonka laulamme ennen 
Herran pyhää ehtoollista. Ystävä, katso sinäkin Jeesukseen, sillä sinullekin on lupaus annettu: ”Älä 
pelkää, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.”   
 

1. Katso, Jumalan Karitsa (Johannes 1:36) 
Johannes Kastaja huudahtaa: ”Katso.” Hän halusi selkeästi ja yksinkertaisesti sanoa kaikille, että tässä 
keskellämme on koko maailman Pelastaja, joka tulee toimittamaan kaikkien ihmisten syntien sovituksen 
noin 3,5 vuoden päästä, ajankohdasta, jolloin Johannes Kastaja tämän puhui.  Jumala sanoo 
Johanneksen kautta myös sinulle: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin.” (Johannes 
1:29) Tuota sanaa ”ottaa pois” käytetään muun muassa siinä yhteydessä, kun Johannes Kastaja oli 
mestattu ja hänen opetuslapsensa ”ottivat hänen ruumiinsa” ja hautasivat. (Matteus 14:12) ja samassa 
luvussa, kun Jeesus ruokki 5 000 miestä, ja sen jälkeen ”he keräsivät jääneet palaset.”  (Matteus 14:20) 
Näin sinunkin tulee tämä Johannes Kastajan Sana Jeesuksesta ottaa itsellesi: ”Jeesus on ottanut sinun 
syntisi, olkootpa ne kuinka suuria tain pienen tuntuisia, likaisia tai ilkeitä tahansa; Jeesus on ottanut - 
”kerännyt” ne päällensä Golgatan ristillä.  Sinun lankeemuksesi ja rikoksesi ovat kertakaikkisesti siirretty, 
viety pois, ”niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas Hän siirtää meistä rikkomuksemme.” (Psalmi 
103:12)  
 
Ystävä, huomaa myös toinenkin Johannes Kastajan Sana: ”Jumalan Karitsa.” Jeesus Kristus on Jumalan 
Karitsa, yhden ainoan Jumalan ainokainen Poika, jonka Jumala lähetti maailmaan ostamaan meidät 
vapaiksi synnin kirouksesta. Johannes ei siis sano vain ”Karitsa” vaan ”Jumalan Karitsa.” Kautta 
vuosituhansia israelilaiset olivat uhranneet lampaita ja karitsoja Jumalan käskystä, saanen niillä Jumalan 
lain mukaisen sovituksen pahoista teoistaan, niille nimittäin, jotka uskoivat Jumalan lupauksen tulevasta 
Karitsasta, joka oli esikuvallisesti Israelin uhrijumalanpalveluksessa keskiöässä. Aina Kristuksen 
syntymään ja Hänen ristinkuolemaansa asti uhrattiin Jumalan luomia lampaita ja karitsoja, säädösten 
mukaan. Näin myös hurskas Aabel toi karitsan laumansa esikoista Jumalalle uhriksi. (Genesis 4:4) Nyt 
kansan keskellä ja meidänkin keskellämme on Sanassa ja ehtoollisessa Jumalan Karitsa, Jumalan Poika, 
Iankaikkinen Jumalan Sana. Sen tähden Johannes Kastajan yksinkertaiset sanat kuuluivat: ”Katso, 
Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin.”   
 
Johanneksen luvussa yksi on itse asiassa 17 nimeä Jeesukselle, näyttämään toteen, että kyseessä on 
Jumalan Iankaikkinen Sana, josta sanotaan: ”Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan, ja ilman Häntä 
ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.” (Johannes 1:3) Tämän vuoksi sinäkin, ystävä, saat rauhan 
Jumalan kanssa ainoastaan Kristuksen, Jumalan Karitsan veren kautta. Kolmiyhteinen Jumala on sinut 
luonut ja sen vuoksi sinun sisimpääsi on pantu taju iankaikkisuudesta: ”Kaiken Hän on tehnyt kauniisti 
aikanansa, myös iankaikkisuuden Hän on pannut heidän sydämeensä.” (Saarnaaja 3:11) 
Iäisyyskysymykset, hätä ”mitä tapahtuu kuoleman jälkeen” on niin peruuttamattomasti kirjoitettu 
ihmiseen, ettei yksikään voi tätä kysymystä väistää, koska ”sinutkin on luotu Kristuksessa.”  
 
Johanneksen luvussa 1 on siis 17 nimeä Jeesukselle, niin että kumottaisiin jokainen eksyttävä opetus 
Kristuksesta ja siitä, kuka Hän on. Pyhä Henki on apostoli Johanneksen kautta halunnut jättää 
testamentin seurakunnalleen kaikkina aikoina aina siihen asti, kun Kristus tulee takaisin.  Jeesus on 
Herra, kuningas, Iankaikkinen Jumalan Sana, Jeesus Joosefin poika Nasaretista, Jumalan Poika ja Ihmisen 
Poika, joka tultaisiin teurastamaan Jumalan Karitsana Golgatan ristillä kaikkien ihmisten syntien 
sovitukseksi.  Raamattu sanoo: ”Me hajotamme maahan jokaisen järjen päätelmän ja jokaisen 
varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan,” (2. Korinttolaiskirje 10:5) että säikähtyneillä, 
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murheellisilla ja ahdistetuilla omillatunnoilla oli rauha Jumalan kanssa Jumalan Karitsan täytetyssä 
2työssä.  
 

2. Karitsa, joka on teurastettu (Ilmestyskirja 5:12) 
Evankeliumi puhuu ”teurastetusta Karitsasta. Ilmestyskirja sanoo: ”Karitsa, joka on teurastettu, on 
arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja 
ylistyksen.”  (Ilmestyskirja 5:12) Teurastettu Karitsa yksin on arvollinen saamaan kaiken palvonnan 
Taivaassa.  Jumalan Karitsan teurastus liittyy keskeisesti Jumalan vanhurskaan vihan lepytykseen, sillä 
”Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen 
armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut 
armoistuimeksi uskon kautta Hänen vereensä.” (Roomalaiskirje 3:23–25) Tuo sana ”armoistuin” 
tarkoittaa hyvitystä synneistä, lepytysuhria syntiemme tähden; sana tarkoittaa ”propitiaatiota”, joka on 
sovitus- ja lepytysuhri. Tämä sovitusuhri oli Jumalan Karitsa, Ihmisen Poika Jeesus Kristus.  
 
Sanoja ”teurastettu Karitsa” kaihdetaan nykyään. Monissa uusimmissa virsikirjoissa on sanat 
käytännössä hävitetty kokonaan. Mutta vanhoissa, Raamattu- ja tunnustususkollisissa virsissä sitä 
käytetään:  

”Karitsan kiitos iäti, Hän saapui teurasuhriksi, ja hinnan aina kelpaavan puolesta maksoi 
maailman.” (Luterilaisia virsiä 744.1) tai 
 
”Karitsan haavoitetun, näen ja priiskotetun, paljolla verell’ viel, ehk teurastetun aivan, arvossa 
kuitenk’ Taivaass’ Jumalan juuri istuimell.” (Siionin virsi 221:1) 

 
Miksi sitten Raamattu puhuu teurastetusta Karitsasta, Jumalan Pojasta? Siihen on ainakin kolme syytä: 
2.1 Jeesus Jumalan Karitsa; kaikki Vanhan Testamentin uhrit ovat nyt täytetyt Jumalan Karitsassa 
2.2 Lain täyttänyt Karitsa; kaikki lain vaatimukset on nyt täytetty Jeesuksen ruumiin uhrilla 
2.3 Jumalan Karitsa on lepytysuhri; niillä, jotka uskovat evankeliumin, on lepytetty Jumala 
 
Ystävä, Johannes Kastaja tahtoi osoittaa ihmisille Jumalan Karitsan, joka kolmen vuoden päästä tultaisiin 
teurastamaan Golgatan ristillä ihmiskunnan syntien tähden.  Sinun syntiesi velka on ääretön ja siksi 
Jeesus sanoo: ”Mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?” (Matteus 16:26) Jumala osoittaa sinulle 
tänään teurastetun Karitsan, joka on maksanut sielusi lunastusmaksun verellään. Jeesus, Jumalan 
Karitsa on täyttänyt kertakaikkisesti kaikki Vanhan Testamentin määräykset uhreista, on täyttänyt ne 
lupaukset, jotka kautta Vanhan Testamentin Israelille annettiin ja sinun puolestasi täyttänyt lain, 
naulannut sen ristille ruumiissaan, on pyyhkinyt sen tieltäsi pois. Sinulla on nyt sovitettu, lepytetty 
Jumala ja kasteesi ja Jumalan lahjoittaman uskon kautta Jeesukseen olet Jumalan lapsi ja Taivaan 
perillinen. Jumalan teurastettu Karitsa Jeesus on ansainnut sinulle Taivaallisen Isän mielisuosion.  

”Haavainsa veri puhdistaa, synnistä pesee, uudistaa. Lunastusmaksu kultainen, ota se  
vastaan, syntinen” 

                ”Verensä tämä kulta on, se tuottaa Isän suosion. Hän otti meidät raikkakseen, saaliina 
              Pojan itselleen.” (Luterilaisia Virsiä, 744:2–3) Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


