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Messun saarna (pääkohdat) 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

Uudenvuodenpäivä, 1.1.2023  

   
Pyhän aihe                                          Jeesuksen nimessä 
Liturginen väri                                    Valkoinen 
Alttarikynttilöitä                                 6 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                      Psalmi 8:2–10 
Vanhan Testamentin teksti              Jesaja 43:3–3 
Epistola teksti                                     1. Johanneksen kirje 5:1–5 
Evankeliumi                                         Johannes 14:12–14  
 
Virret 
Alkuvirsi                                               40 Oi nimi kaikkein suloisin            
Kiitosvirsi                                             854 Nyt tulkaa kaikki laulamaan 
Graduaalivirsi                                      36  Jo vanha vuosi mennyt on 
Uhrivirsi                                                42 On Jeesus nimi suloisin / (nuoret aikuiset laulavat) 
Ehtoollisvirret                                     731, 749 Isä Taivaan kutsuu meitä, Tulkaa te jotka työtä 
Päätösvirsi                                           753 Nyt kiitos Herran Jeesuksen 
 
Kollehtarukous: 
Kaikkivaltias, pyhä Jumala, joka valmistit ihmissuvulle iankaikkisen pelastuksen antamalla Poikasi syntyä 
ihmiseksi neitsyt Mariasta. Me rukoilemme Sinua: vaikuta meissä, että turvautuisimme Häneen, jonka 
kautta olet lahjoittanut meille iankaikkisen elämän, Herraamme Jeesukseen Kristukseen, joka Sinun ja 
Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee iankaikkisesti. Aamen. 
 
Saarnateksti:   Jesaja 43:1–3  
 
Saarnan aihe:  Jumalassa kutsuttu ja varjeltu 
 
Johdanto  
Nimi Jesaja tarkoittaa ”Herran pelastus.” Jesaja palveli Herran profeettana neljän eri kuninkaan 
valtakaudella vuosina noin 743–695, yhteensä lähes 50 vuotta. Hän ennusti Israelin kymmenen heimon 
viemisen Assyriaan pakkosiirtolaisuuteen (Jesaja 1:4–9) ja pakkosiirtolaisuus tapahtui hänen aikanaan. 
Hän myös ennusti monin tavoin Israelin tulevan pelastuksen, lunastuksen synnistä ja tuomiosta, 
erityisesti maalaten kuvan Uuden Testamentin seurakunnasta ja monien pakanakansojen tuomiosta ja 
kääntymisestä Kristuksen luokse. Jesaja, enemmän kuin muut Vanhan Testamentin profeetat,  

i. Ennusti tulevasta Messiaasta Kristuksesta, Jesajassa 50 Messiasennustusta 
ii. Puhui Siionin vuoresta (tarkoittaa Jumalan valtakuntaa Uuden Testamentin seurakunnassa) 
iii. Puhui Jumalasta Luojana  
iv. Puhui ”lunastuksesta”  

 
Saarnatekstiämme edeltävät sanat ovat olleet ankaraa nuhtelua Israelille. Nyt ääni on aivan 
päinvastainen; Jumala lohduttaa kansaansa ja vakuuttaa lunastuksesta ja rakkaudestaan sitä kohtaan.  
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1. Joka loi sinut ja nimeltä kutsuttu 
Jesaja sanoo: ”Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, älä pelkää.” (Jesaja 
43:1) Tässä puhutaan Jumalan ensimmäisestä luomistyöstä, siitä Sanasta, jonka kautta ihmissuku 
jatkuu, kasvit kasvavat ja lisääntyvät, ja maan, meren ja ilman eläimet pysyvät voimassaan. Mutta 
samaan hengenvetoon puhutaan myös Jaakobin eli Israelin luomisesta, siitä pelastuksen työstä, jossa 
Jumala valitsi Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kirkon kantaisiksi.  Usko Jumalan luomistyöhön, sellaisena, 
kun Hän on sen yksinkertaisesti ja ihmeellisellä ylevyydellä ilmoittanut Raamatussa, on harvinaista. Sen 
tähden apostoli muistuttaakin meitä: ”Uskon kautta me ymmärrämme, että maailman on luotu Jumalan 
Sanalla.” (Heprealaiskirje 11:3) Ystävä, kiitätkö sinä Jumalaa Hänen luomistöistään ja lahjoistaan?   
 
Jesaja sanoo: ”Älä pelkää.” (Jesaja 43:1) Tämä sana pitää sisällään ihmisen lunastuksen, sillä Kristuksen 
veriuhrilla sovitetulla ihmisellä on rauha Jumalan kanssa ja kun on rauha Jumalan kanssa; ihmisellä on 
turvallisuus Jumalassa. Myös Jeesus sanoo evankeliumeissa aroille ja säikähtyneille ihmisille kahdeksan 
eri kertaa: ”Ole turvallisella mielellä.” (Matteus 9:2) Jeesuksen Sana tarkoittaa myös ”ole rohkealla 
mielellä”, ”ole luottavaisella mielellä.” Ystävä, kuule tämä Jeesuksen Sana: ”Ole turvallisella mielellä.” 
 
Jumala puhuu edelleen: ”Minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet Minun.” (Jesaja 43:1) Kun Elävä 
Jumala loi Israelin omakseen, Hän tahtoi myös kiivaudella pitää rakkaan kansansa omanaan. Jos he 
etääntyivät Jumalasta ja luopuivat Hänen Sanastaan, Hänen iankaikkinen rakkautensa vaati Häntä 
kurituksen ja armahduksen kautta saada heidät palaamaan. Jumalan puhe jatkuu: ”Sinä olet Minun.” 
Ystävä, etkö sinäkin ihmettele tätä Jumala Sanaa, jossa Hän vakuuttaa: ”Sinä olet Minun.” Tämä 
tarkoittaa Jumalan pelastavaa kättä meidän arkisen elämämme keskellä. Koska olemme armosta Hänen 
omiaan, ei Hän myöskään saata jättää omiaan ilman apua ja armahdusta. Korkeasta Veisusta luemme 
Jeesukseen uskovan seurakunnan sanoihin ”Sinä olet Minun.”  ”Rakkaani on minun, ja minä olen Hänen” 
(Korkea Veisu 2:16) ja Psalmissa ”Sinun omasi minä olen, pelasta minut.” (Psalmi 119:94)  
 

2. Jumalan varjelus 
”Jos vetten läpi kuljet, olen Minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi 
käyt, et sinä kärvennyt, eikä liekki sinua polta.” (Jesaja 43:2) Jumalan pyhät, itsessään perisynnin 
turmelemat mutta Kristuksessa lunastetut, ovat saaneet kokea Jumalan ihmeellistä varjelusta 
elämässään. Niin olet myös sinäkin. Montako kertaa sinä oletkaan ollut vaarassa kotona, työssä, 
opiskelumaailmassa tai liikenteessä? Montako kertaa, joko sinun tieten tai tietämättäsi, on Kaikkivaltias 
Jumala enkeleittensä kautta vienyt sinut läpi veden, virtojen tai tulen tai muun vaaran. Ja samalla Jumala 
antaa rakkailleen aina pyhän ristin kannettavakseen ja joistakin rakkaistaan Hän tekee veritodistajia, 
jotka Taivaassa veisaavat kiitoksella näistä Jesajan sanoista. Kaikki perustuu Kristuksen uskoon: ”Usko 
on luja luottamus siihen mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.” (Heprealaiskirje 
11:1) Tarkalleen käännettynä nämä sanat kuuluvat: ”Usko on sen omistamista, läsnäoloa, mitä 
toivotaan, ja todistus siitä, mikä ei näy.”  Tuo vetten ja virtojen läpi kulkeminen ja tulen läpi käyminen 
tarkoittaa varmasti myös niitä koettelemuksia, ahdistuksia, raskasmielisyyden aikoja ja taisteluja, joista 
Paavali sanoo: ”Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan.” 
(Apostolien Teot 14:22) Näiden kautta Jumala sitoo meitä Lunastajaamme Jeesukseen.   
 

3. Perustuksena lunastus 
Tekstimme ilmoittaa meille, että Elävä Jumala, Israelin Pyhä, on lunastanut meidät.  Ensin sanotaan 
”Minä olen lunastanut sinut” (43:1) ja myöhemmin ”Minä annan lunnaiksesi Egyptin.” (43:3) 
Ensimmäinen lunastuksen sana tarkoittaa ”sukulunastusta”, ostaa takaisin suvulle kuuluva.  
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Toinen lunastussana tässä (43:3) tarkoittaa lunnaiden maksua elämäksi. Jumala puhuu jopa niin, että 
Hän antaa toisen kansakunnan (Egyptin) Israelin lunastushintana.  Nämä kaksi ”lunastus” termiä 
tarkoittavat sitä, että koska Jumala on luonut meidät kuvaksensa, me olemme Hänen sukuansa, Hän 
myös on valmistanut lunastuksen Kristuksessa, niin myös Paavali sanoo: ”Koska me siis olemme Jumalan 
sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta ja hopea.” (Apostolien Teot 17:29) 
Herramme Jeesus opettaa: ”Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, 
mutta saisi vahingon sielullensa? Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?” (Markus 8:36–37)  
 

4. Sinä olet Minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen 
Jakeessa neljä (joka menee varsinaisen saarnatekstimme ulkopuolelle) Jumala vakuuttaa yhä uudelleen 
ja voimakkaasti uskovilleen sitä, että he ovat Hänen silmissään kalliita ja suuriarvoisia ja rakastettuja. 
Sana ”kallis” viittaa painavuuteen, sana ”suuriarvoinen” kunniaan ja painavuuteen ja ”rakastan” suuresti 
rakastettuun. Kaiken lisäksi myös tässä käytetään tuota ”lunastus” sanaa eli ”Minä annan ihmisiä sinun 
sijastasi.”   
 

5. Sovellutus elämäämme 
Ystävä, kun nyt olemme saaneet armon aloittaa tämä Uusi Vuosi 2023, Jumala lohduttaa sinua 
vakuuttamalla, että 
i. Jumala on luonut sinut (Jesaja 43:1) 

Jumala on luonut sinut kuvakseen ja on Kristuksessa luonut sinuun uuden sydämen. Kaikki, mitä 
sinulla on, on Jumala lahjaa. Pyydä Jumalalta armoa, että kaikki Jumalalta saadut lahjasi tulisivat 
käyttöön Hänen nimensä kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi. 

ii. Jumala on kutsunut sinut nimeltä 
Herra tahtoo sanoa, että ”Jumala näki sinut jo äitisi kohdussa” (Psalmi 139:16) ja että sinä olet 
kokonaan Hänen omansa. Nyt Jumala on ottanut sinut omakseen, ei ainoastaan luomisessa, 
vaan myös pyhässä kasteessasi. Sinä olet uusi luomus, sinulla on uusi sydän, Kristuksen 
vanhurskaus on luettu sinun hyväksesi ja Pyhä Henki sinussa taistelee lihan himoja vastaan. 
”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.” 
(Galatalaiskirje 3:27) 

iii. Herra Jeesus Kristus on sinun Lunastajasi (Jesaja 43:1, 3 ja 4) 
Jumalan Poika Jeesus on lunastanut sinut, ostanut sinut itselleen kalliilla verellään, on maksanut 
kaikki sinun syntiesi velan. Tuo Jesajan sana ”Minä olen Herra sinun Jumalasi” on täyttä totta 
kohdallasi tänä alkaneena vuotena, koska sinut on Jeesuksen verellä ostettu Jumalalle. (Jesaja 
43:3) 

iv. Sinä olet Jumalan rakastettu ja Hänelle kallisarvoinen (Jesaja 43:4) 
Jesaja sanoo myös vähän myöhemmin: ”Minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on 
tullut minun voimakseni.” (Jesaja 49:5) Näin sinä saat sanoa Kristuksessa lunastettuna rakkaalle 
Taivaalliselle Isälle. Mutta myös nuo Jesajan sanat ”Koska olet kallis Minun silmissäni”, ole 
vakuutettu siitä, että tämä lupaus ”Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että Hän 
voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet Hänelle.” (2. Aikakirja 16:9) 
Sanat ”ehyellä sydämellä” tarkoittavat kristitylle, että on rauha Jumalan kanssa Kristuksen veren 
kautta. Armo olkoon teidän kanssanne. Aamen. 

 
Harri Lammi, pastori, V.D.M. (Verbi Dei Minister – Jumalan Sanan palvelija) 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


