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Messun saarna (pääkohdat)  
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

4. sunnuntai Loppiaisesta, 29.1.2023  

   
Pyhän aihe                                                    Jeesus auttaa hädässä 
Liturginen väri                                               Vihreä 
Alttarikynttilöitä                                           2 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                               Psalmi 107:1–2, 23–31 (Luterilaisia virsiä, sivu 426) 
Vanhan Testamentin teksti                         Job 38:1–4, 8–11, 16–18 
Epistola teksti                                              2. Timoteuskirje 1:7–10 
Evankeliumi                                                  Matteus 14:22–33 (2. vuosikerta) 
 
Virret 
Alkuvirsi                                                         313             Eteesi armon Jumala 
Kiitosvirsi                                                       126                 Me kiitämme Sinua 
Saarnavirsi (Graduaalivirsi)  312            Muistan päivää autuasta 
Uhrivirsi                                                         830                Elämän puu toi hyvyyden  
Ehtoollisvirret                                                739, 738 Sydän levoton, Loistossasi Taivaan Herra  
Päätösvirsi                                                    897                 Saan omin silmin minäkin 
 
Kollehtarukous: 
Kaikkivaltias, armollinen Jumala. Sinä tiedät, ettemme heikkoutemme tähden voi kestää suurissa 
vaaroissa, jotka meitä uhkaavat. Vahvista meitä sielun ja ruumiin puolesta Sinun avullasi voittamaan 
kaikki, mikä meitä syntiemme tähden kiusaa ja ahdistaa. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän 
Herramme kautta. Aamen. 
 
Saarnateksti:   Matteus 14:22–33  
 
Saarnan aihe    Olkaa turvallisella mielellä 
 
Johdanto  
Jeesus vaati opetuslapsiaan astumaan veneeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle.  Jeesus tulisi 
sillä aikaa laskemaan koolle tulleen kansan luotansa.  Ihmisiä olisi ollut koolla paljon; 5 000 miestä ja sen 
lisäksi naiset ja lapset. Huomaa, Jeesus vaati opetuslapsiansa astumaan veneeseen. Ilmaisu on 
voimakas; se tarkoittaa sellaista vaatimista, joka tarkoittaa myös pakottamista.  Voimme olla varmoja, 
että Herramme Jeesuksella oli aivan tietty tarkoitus, miksi Hän ei antanut opetuslapsilleen muuta 
mahdollisuutta, kuin lähteä liikkeelle veneellä. Jeesus halusi lähettää kansan koteihinsa, tuon valtavan 
joukon ihmisiä. Herramme tahtoi tehdä tämän voidakseen kohdata vielä monia hädänalaisia, synnin, 
kuoleman ja perkeleen orjina eläviä kuolemattomia sieluja, mutta Hänellä oli mielessään muutakin. 
 
Jeesus halusi myös rukoilla yksin ja Raamattu sanoo: ”Ja laskettuaan kansan Hän nousi vuorelle 
yksinäisyyteen, rukoilemaan.” (Matteus 14:23) Opimme tästä, miten Herramme Jeesuksen taistelee 
rukouksin opetuslasten ja meidän puolestamme, niin että ne koettelemukset, joita Hän näkee hyväksi 
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antaa meille, koituisivat Hänen nimensä kirkastamiseksi, uskomme vahvistukseksi ja seurakunnan 
rakentumiseksi. Sanoihan Jeesus myöhemmin Pietarille ennen vangitsemistaan: ”Minä olen rukoillut 
sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeasi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi.” 
(Luukas 22:32)   
 
Erityisesti Herramme Jeesus tahtoi opettaa opetuslapsilleen, että Hän on Jumalan Iankaikkinen Sana, 
Hän, jonka kautta kaikki on luotu. Hän tässäkin ilmoitti olevansa Immanuel, Jumalan meidän 
kanssamme, jolla yksin on valta sovittaa Jumalan kanssa synnin ja saatanan vallassa oleva ihmissuku. 
Golgatan ristillä Jeesus otti päällensä meidän kaikkien synnin, niiden rangaistuksen ja kirouksen ja 
verellänsä täydellisesti maksoi mittaamattoman suuren velkamme teurastettuna Jumalan Karitsana. 
Nostamme esiin kaksi asiaa tekstistä kuolemattomien sielujemme lohdutukseksi:   

i. ”Olkaa turvallisella mielellä”  
ii. ”Minä olen” 

 
1. Olkaa turvallisella mielellä (Matteus 14:27) 

Genesaretin järvi on enimmillään 23 km pitkä ja 16 km leveä, syvimmältä kohdaltaan 44 m syvä. 
Opetuslasten vene oli jo kaukana, monen vakomitan päässä. Jotkut käsikirjoitukset sanovat ”keskellä 
järveä”, ehkä noin 8 km rannasta.  Aallot ahdistivat venettä.  Sanaa ”ahdistaa” käytetään myös 
vaivaamisesta, jopa kiduttamisesta. He koettivat purjehtia vastatuuleen, ja matkanteko oli äärimmäisen 
vaikeaa ja vaarallista. He olivat lähteneet liikkeelle alkuillasta ja nyt oli jo aamuyö 3–6 vaiheilla. Voimme 
kuvitella, että opetuslasten fyysiset voimat olivat lopussa, he pelkäsivät veneen kaatuvan ja että he 
hukkuivat, sillä kuka pelastaisi heidät aamuyöstä 3–6 aikoihin järven syvimmältä alueelta. Tuolloin Herra 
Jeesus Kristus tulee heidän luokseen käveltyään noin 8 km matkan.  Opetuslapset pelkäsivät näkevänsä 
aaveen. Epäusko ja perkeleen raivo heitä kohtaan tuntui täysin tuhoavan heidät. Mutta Jeesus sanoi 
heille: ”Olkaa turvallisella mielellä.” Jeesus oli vaatinut heitä lähtemään matkalle ja nyt he kuulivat 
ihmeellisen Jumalan Pojan sanan rohkaisuksi ja uskon vahvistukseksi. Pietarin pyynnön me tiedämme ja 
sen, miten hän alkoi upota kiinnittäen huomionsa myrskyyn Jeesuksen sanojen sijaan. Kun Jeesus astui 
Pietarin kanssa veneeseen, tuuli asettui (kreikan kielellä ”uupui” tai ”lakkasi”.) 
 
Jeesus sanoi heille: ”Olkaa turvallisella mielellä.” Jeesus puhui ainakin kuudessa eri yhteydessä ihmisille: 
”Ole / olkaa turvallisella mielellä.”  

1.1 Halvaantuneelle miehelle: ”Poikani, ole turvallisella mielellä” (Matteus 9:2) 
1.2 Verenjuoksutautia sairastavalle naiselle: ”Tyttäreni, ole turvallisella mielellä” (Matteus 9:22) 
1.3 Opetuslapsille myrskyssä: ”Olkaa turvallisella mielellä” (Matteus 14:27) 
1.4 Sokealle kerjäläiselle: ”Ole turvallisella mielellä” (Markus 10:49) 
1.5 Opetuslapsille enne ristinkuolemaansa: ”Olkaa turvallisella mielellä” (Johannes 16:33) 
1.6 Apostoli Paavalille, kun laiva oli myrskyssä: ”Ole turvallisella mielellä” (Apostolien Teot 23:11) 

 
Sanat ”ole turvallisella mielellä” tarkoittaa: ole turvallisella miellä, ole rohkealla mielellä, ole 
luottavaisella mielellä. Kun Jumalan Poika Herra Jeesus Kristus sanoo nämä sanat, niin Hänen 
sanomanaan ne myös sisältävät sen rohkeuden ja turvallisuuden syntymisen, minkä Hän tahtoo 
ihmisessä saada aikaan. Sanat ”ole turvallisella mielellä” on tarkoitettu jokaiselle ihmiselle. Mutta 
syvimmiltään nämä Jeesuksen sanat vaikuttavat iloa ja riemua sellaisessa sielussa, jossa synnin 
syyllisyyden tuoma hätä on tullut suureksi ja missä syyllisyys Kaikkivaltiaan Jumalan tuomiosta 
ahdistavat tuntoamme niin kuin Galilean järven ylivoimainen myrsky opetuslasten kohdalla. 
 
Murheella sanon myös sen, että on niitä, jotka torjuvat syntien anteeksiantamuksen, pakenevat 
syntiensä tunnustamista ja kääntymystä Jumalan puoleen. Heistä pyhä Raamattu sanoo: ”Kovuudellasi 
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ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion 
ilmestymisen päiväksi.” (Roomalaiskirje 2:5) Pelastus on kyllä täydellisenä valmistettu jokaiselle 
ihmiselle, ja se vastaanotetaan pyhässä kasteessa uskolla omistaen, mutta se pysyy vain Jumalan 
seurakunnan keskellä Jumalan Sanan valossa, joka vaikuttaa tuntoa ja tunnustamista, ja kutsuu meitä  
Herran ruumiin ja veren sakramenttia nauttimiseen. Nuo Jeesuksen sanat ”olkaa turvallisella mielellä” 
puhuvat erityisesti syntisen vanhurskauttamisesta. Voidakseen ne puhua, Jeesuksen täytyy viedä monia 
meitä itsemme kanssa epätoivoon, niin kuin opetuslapsia, että Hän kuolematon ihmissielu tulisi 
valmistetuksi Jumalan armon asuinsijaksi. 
 

2. Minä olen (Matteus 14:27) 
Ystävä, minkälainen on sinun myrskysi? Minkälaisissa uhkaavissa vesissä, sisäisesti tai ulkoisesti, sinä 
olet viime aikoina matkannut. Oletko opetuslasten tavoin pelännyt kuolemaa, kokenut suurta epäuskoa, 
Herran Jeesuksen etäisyyttä, kauhua tai pelkoa? Tiedä, että Jeesus on matkalla sinulle luoksesi. Tosin, 
Hän ei ole hetkeksikään jättänyt sinua, sillä Hän alati rukoilee sinun puolestasi Isän oikealla puolella. 
Mutta Hän myös tekee matkaa kanssasi, ja tulee uudestaan ja uudestaan luoksesi, sillä Hän on 
lupauksissaan alati läsnä: ”Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” (Matteus 
28:20) Mutta että Jeesus saisi myös jatkuvasti vahvistaa uskoasi Häneen, että Hän on Minä olen, Elävä 
Jumala, Hän aika ajoin lähettää sinut opetuslasten tavoin avomerelle, jäiseen, hyiseen ja pelottavaan 
pimeyteen, mahdottomaan tilanteeseen, että kävisi täysin selväksi, että tästä vaarasta ja hädästä ei 
ihminen voi sinua pelastaa. Hän tekee sen, että Hän itse saisi tulla elämäämme Herraksi ja Vapahtajaksi. 
Hän sallii ahdistuksen piirittää meitä,  että Hänen lunastustyön koko ihanuus, sen kaikessa 
täydellisyydessään ja kirkkaudessaan, saisi yllättää, valloittaa ja ympäröidä meidät. Ja mikä on tuo 
Herramme Jeesuksen Kristuksen lunastustyön ihanuus? Se on syntisen vanhurskauttaminen, että 
Jumala yksin armosta, Jeesuksen veriuhrin tähden Golgatan ristillä, ottaa sinut rakkaaksi lapsekseen, 
kun syntiesi vaivaamana ja ahdistamana olet sietämättömässä hädässä, ja pelkäät olevasi Jumalan 
vihana ja rangaistuksen alla. Tuolloin Jumalan evankeliumi julistaa sinulle: poikani, tyttäreni, sinun 
syntisi annetaan sinulle anteeksi ja tämän kaiken Jumala tekee sulasta armostaan ja laupeudestaan. Olet 
Jeesuksen lunastamana Jumalan ystävä ja sinulla on kaikki Taivaallisen Isän mielisuosio Jeesuksen 
verihaavojen tähden. 
 
Älä siis hämmästy tai loukkaannu Jumalan toimintatapaan, vaan katso Jumalan Sanaan, miten Jeesus 
tässä evankeliumissa toimii opetuslastensa kanssa kirkastaen itsensä Herrana, Jumalan ja Lunastajana. 
”Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa Sinun kasvojesi edessä, ihanuutta Sinun 
oikeassa kädessäsi iankaikkisesti.” (Psalmi 16:11) Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, V.D.M. (Verbi Dei Minister – Jumalan Sanan palvelija) 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


