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Messun saarna 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

Joulupäivänä, 25.12.2022 

   
Pyhän aihe                                             Sana tuli lihaksi 
Liturginen väri                                     Valkoinen 
Alttarikynttilöitä                                    6 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                       Psalmi 100 
Vanhan Testamentin teksti                Jesaja 52:7–10 
Epistola teksti                                    1. Johanneksen kirje 1:1–4 
Evankeliumi                                        Johannes 1:1–14  
  
Virret 
Alkuvirsi                                             17                              
Kiitosvirsi                                               126 
Graduaalivirsi                                      21 
Uhrivirsi                                                 27 
Ehtoollisvirret                                      225 
Päätösvirsi                                         723 
 
Kollehtarukous: 
Kaikkivaltias, pyhä Jumala, me kiitämme Sinua, että olet meidän autuutemme tähden lähettänyt 
maailmaan Poikasi, joka on kirkkautesi säteily ja olemuksesi kuva. Avaa armollasi sydämemme Hänelle, 
että me puhdistettuina kaikista synneistämme saisimme olla Hänen kanssansa Taivaassa. Kuule meitä 
Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden, joka Sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee iankaikkisesti. 
 
Saarnateksti:   Johannes 1:1–14  
 
Saarnan aihe:  Sana tuli lihaksi  
 

Johdanto  
Joulupäivänä Kristuksen seurakunta pysähtyy koko maailmanhistorian suurimman ihmeen äärelle: Sana 
tuli lihaksi. Jumalan iankaikkinen Sana, Jumalan Poika Jeesus Kristus, jonka kautta Isä on luonut koko 
maanpiirin ja kaiken mitä siinä on, syntyy ihmiseksi neitsyt Mariasta. Koko Vanhan Testamentin 
historiallinen ilmoitus syntyvästä Pelastajasta on täyttynyt; testamentin salaisuus avataan ja sen tekee 
Jeesus syntymällään. Maailman luomisessa Isän Jumalan puhumat sanat ”ja Jumala sanoi”, olivat Isän 
sanomia, jotka Poika Kristus Sanana toteutti Pyhän Hengen kanssa: ”Herran Sanalla ovat taivaat tehdyt, 
ja kaikki niiden joukot Hänen suunsa Hengellä.” (Psalmi 33:6) Kolmiyhteinen Jumala loi maan ja taivaan 
ja kaiken mitä siinä on. Nyt Sana otti ihmisen muodon, syntyi ihmiseksi, lunastamaan synnin, kuoleman, 
kirouksen ja lain alaiset ihmiset Jumalan lasten vapauteen. Tämä kaiken Jeesus teki syntymällä 
ihmiseksi, kärsimällä, kuolemalla teurastettuna Karitsana ja nousemalla kuolleista. Sinulla on nyt syntiesi 
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Voittaja, rikostesi Sovittaja, vankeudestasi Lunastaja ja syntisiä säälivä Vapahtaja, joka ei häpeä ottaa 
omakseen meitä synnin tahraamia ja lankeavaisia luotujaan.  
 
Apostoli sanoo myös: ”Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus.” (Johannes 1:4) Johannes 
käyttää sanaa ”elämä” 54 kertaa. Johannes puhuu myös Jumalasta Isänä 109 kertaa. Sen tähden myös 
Jeesus sanoo: ”Joka on nähnyt Minut, on nähnyt Isän.” (Johannes 14:9) Jeesus avasi ihmiseksi 
syntymisessään, kärsimisellään ja kuolemallaan ristillä ja ylösnousemuksellaan meille tien Taivaallisen 
Isämme, Luojamme turvalliseen armoon.  
 
Mitä enemmän ihmiset pyrkivät tekemään joulusta tunteellisen juhla-ajan, jossa lauletaan rauhasta, itse 
keksimistään enkeleistä, joulupukeista, tontuista, hiljaisuudesta ja lumikinoksista ja samalla 
kammoksutaan yhden ainoan totuuden, Kristuksen evankeliumin ja koko pyhän Raamatun omistamista 
Jumalan erehtymättömänä ilmoituksena, sitä kauemmaksi ihmiset siirtyvät pois Jumalan armosta ja Isän 
sydämeltä, ja ovat menossa valmistautumattomana Jumalan tuomioistuimen Kristuksen tulemuksessa 
ilman mitään oikeaa Lunastajaa ja Vapahtajaa. Sen tähden keskittykäämme siis pieneksi hetkeksi 
Jumalan suuren salaisuuden – Kristuksen ihmiseksi syntymisen – tutkimiseen. 
 
1. Kaikkein syvällisin jouluevankeliumi  
1.1 Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa on mitä perusteellisimmin tuotu esiin 

Kristuksen jumaluus ja Hänen kaksi luontoansa; siinä on 17 nimeä Kristukselle, jotka osoittavat, 
että Hän on Sana, Jumala, Totinen Valkeus, Jumalan Ainokainen Poika, Jeesus Kristus, Herra, 
Jumalan Karitsa, Opettaja, Messias, Jeesus Joosefin poika Nasaretista, Israelin Kuningas ja Ihmisen 
Poika. (Johannes 1:1–51) 

1.2 Pyhän Henki osoittaa Johanneksen evankeliumissa, että Sana (Kristus) ja Isä ovat olleet ja ovat 
erottamattomasti yhtä. (Johannes 1:18) 

 

2. Kristuksen testamenttiasiakirja  
2.1 Uusi Testamentti on oikeastaan vain Vanhan Testamentin julkitulemista samaan tapaan kuin jos 

jollakulla ensin olisi kädessään suljettu kirje, jonka sitten avaa sen ja kirjeen sisältö on luettavissa. 
2.2 Vanha Testamentti on kuin Kristuksen testamenttiasiakirja, jonka Hän kuoltuansa on evankeliumin  

kautta avannut luettavaksi ja kaikkialla maailmalla kuulutettavaksi. 
 

3. Luoja ja Pelastaja 
3.1 Johannes osoittaa, että Kristus on Jumalan Sana, jonka kautta kaikki tässä maailmassa on luotu ja 

hän osoittaa, että ilman Kristusta ei ole syntynyt mitään. (Johannes 1:3) 
3.2 Johannes myös osoittaa, että tämä Sana on ”Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin,” 

(Johannes 1:29) ”joka on teurastettu” (Ilmestyskirja 5:12) ja jonka ”veren kautta ihminen pelastuu 
tulevasta tuomiosta.” (Ilmestyskirja 12:11) 

 

4. Sana 
4.1 Johannes käyttää Jeesuksesta sanaa ”Sana”, joka on kreikan kielellä Logos. Sana on Jumalan 

ilmoitettu salaisuus, Jumaluuden toinen Persoona, Kristus. Tästä Paavali kirjoittaa: ”täydellisesti 
julistaaksemme Jumalan Sanan, sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja 
polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu Hänen pyhilleen.” (Kolossalaiskirje 1:25–26)  

4.2 Kristus Sanana oli myös tuo ”Herran Enkeli” (Exodus 3:2), joka ilmestyi Moosekselle palavassa 
pensaassa ja Israelille erämaavaelluksen aikana, ilmestyi Joosualle ja Gideonille, ja muissa Jumalan 
kansan kriittisissä vaiheissa.  
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5. Sana tuli lihaksi, ja asui (”telttamajaili”) meidän keskellämme 
5.1 Sana asua viittaa vanhan liiton ilmestysmajaan, josta käytettiin nimi ”tabernaakkeli” tai ”teltta.” 

Jumala sanoikin jo Vanhan Testamentin aikana, että Hän asuisi kansansa keskellä juuri tuossa 
liitonmajassa ja ”puhutteli Moosesta majassa”.  (Exodus 33:9–11) Liitonmaja itsessään siis oli 
esikuva Kolmiyhteisestä Jumalasta, joka puhuu kansalleen lain ja evankeliumin kautta eli 
armoistuimelta, joka on lain arkin päällä. 

5.2 Nyt Kristus iankaikkisena Jumalan Sanana todellisesti oli tullut asumaan eli ”telttamajailemaan” tai 
”tuomaan tabernaakkelin” eli liiton majan kansansa keskelle, vaikka kansa ei sitä tuntenut.  

 
6. Sovellutus elämäämme 
Ystävä, Jumalan Sanan Jeesuksen syntyminen ihmiseksi on sinun Jumalalle kelpaamisesi perusta. On 
nimittäin niin, että syntejämme, syntiemme sovitusta ja synneistämme johtuvaa kirousta ja rangaistusta 
oli mahdoton siirtää iankaikkisen ja pyhän Jumalan päälle Taivaassa.  Sen tähden Jumala rakkaudessaan 
lähetti Sanan, oman Poikansa tähän maailmaan ja maan päälle syntymään ihmiseksi neitsyt Mariasta, 
että Sana saisi myös ihmisen luonnon ja näin Sanan, Kristuksen päälle siirrettäisiin kaikkien ihmisten 
kaikki synnit, ja näin Jumala ja ihminen Jeesus Kristus, kaksi luontoa yhdessä Persoonassa sovittaisi 
kaikkien ihmisten kaikki synnit: ”Sen, joka ei synnistä tiennyt, Hän meidän tähtemme teki synniksi, että 
me Hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.” (2. Korinttolaiskirje 5:21) Tämän takia Kristus sanoo 
Psalmin sanoilla. ”Jumala, Sinä tunnet Minun hulluuteni, eivätkä Minun vikani ole Sinulta salassa.” 
(Psalmi 69:6) Tämä meidän syntiemme päällensä ottaminen on tosi, todellinen ja vaikuttava, ja sen 
perusteella Kristuksen piti ottaa päällensä näiden kaikkien rikostemme rangaistus Golgatan ristillä. 
Ottamalla tämän rangaistuksen päällensä ja vuodattamalla pyhän verensä, Hän lepytti Jumalan 
vanhurskauden vaatimuksen. Jumalan Pojan täytyi tulla osalliseksi meidän ihmisyytemme luonnosta, 
niin että syntimme ja rikoksemme siirrettäisiin Hänen päälleen, sillä Jumalan päälle (ilman ihmisen 
luontoa) niitä ei mitenkään voinut siirtää. Tässä vaihdossa Kristus lukee oman vanhurskautensa meidän 
hyväksemme, niiden, jotka ovat Häneen liitetty kasteessa ja uskossa omistavat Jumalan lupauksen. Sen 
tähden ei yksikään ihminen voi sovittaa omia syntejään, koska sovittajan täytyy olla täydellinen ja viaton. 
Ihminen ei myöskään voi voittaa kuolemaa, sillä sen voittaa vain Elämän lähde Jeesus. Ihminen ei 
myöskään voi kukistaa Perkelettä, sillä siihen tarvitaan Jumala. Näin lihaan tullut Jumalan Sana on sinun 
Elämäsi, sinun Toivosi, sinun Lunastajasi, sinun Vanhurskautesi, sinun kuolemasi voittaja ja on sinulle 
sielunvihollisen perkeleen kukistaja.   
 
Heprean kielellä ”armollisuus” = ”racham” on myös sana kohdulle.  Jumala on Kristuksessa Pojassaan 
armahtanut meidät ja vienyt meidät turvalliseen ja ravitsevaan armoonsa, Isällisen rakkautensa 
täydellisen armonsa ympäröimäksi, aivan niin kuin äidin kohtu ympäröi, ravitsee, suo täyden hellyyden 
ja rakkauden ja ravinnon kohdussaan lepäävälle lapselleen, niin että sinustakin ystävä sanotaan 
Jeesuksen ihmiseksi syntymisen ja Hänen kahden luontonsa ja lunastustyönsä perusteella tänä päivänä: 
”Herra on pyhä tulimuuri sen ympärillä (seurakunnan ja uskovan ympärillä) ja kunnia sen keskellämme.” 
(Sakarja 2:5) ”Riemuitse ja iloitse tytär Siion! Sillä Minä tulen ja asun sinun keskelläsi, sanoo Herra.” 
(Sakarja 2:10) Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


