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Messun saarna (pääkohdat)  
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

Loppiainen, 6.1.2023  

   
Pyhän aihe                                                    Jeesus, maailman valo 
Liturginen väri                                               Valkoinen 
Alttarikynttilöitä                                           6 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                                Psalmi 72:1–3, 8–12 
Vanhan Testamentin teksti                         Jesaja 49:5–7 
Epistola teksti                                                Kolossalaiskirje 1:24–27 
Evankeliumi                                                  Matteus 2:1–12  
 
Virret 
Alkuvirsi                                                          27                  Juhlimaan tulkaa            
Kiitosvirsi                                                        126                 Me kiitämme Sinua 
Graduaalivirsi                                               761                  Jeesukselle Herralle 
Uhrivirsi                                                         757                  Enkeljoukot taivaan kuoriin  
Ehtoollisvirret                                              224, 225      Oi Jeesus leipä, Jeesus luona armon pöydän 
Päätösvirsi                                                     723                 Maat ja kansat iloitkaatte 
 
Kollehtarukous: 
Kaikkivaltias, pyhä Jumala, jonka johdolla saatoit pakanat ainoan Poikasi, Jeesuksen Kristuksen luokse. 
Vahvista meidän, jotka nyt uskossa tunnemme Sinut, päästä Taivaaseen näkemään kunniasi kirkkautta. 
Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. 
 
Saarnateksti:   Matteus 2:1–12  
 
Saarnan aihe:  Sanan varassa 
 
Johdanto  
Loppiainen on pääsiäisen ja helluntain rinnalla vanhimpia kristillisiä juhlia. Sen nimi on alkujaan ollut 
Epifania eli Jumalan Pojan ilmoittaminen. Varhaisessa kristillisyydessä kirkko vietti Epifania-juhlaa 
Jeesuksen kasteen juhlana, mutta myöhemmin juhlana, jolloin Kristus ilmoitettiin myös pakanoille, sen 
Raamatun tekstin pohjalta, jossa itämaan tietäjät tulivat katsomaan Jeesus-lasta. Psalmin 72 sanat 
nähdään viittaavaan itämaan tietäjien saapumiseen Jeesuksen luokse: ”Tarsiin ja saarten kuninkaat 
tuovat lahjoja, Saban ja Seban kuninkaat veroa maksavat.” (Psalmi 72:10) Näemme päivän 
evankeliumista, miten Jumala itse valvoo Sanansa toteuttamisen.   Päivän evankeliumin tapahtumat, 
jossa Jeesus ilmoitettiin itämaan tietäjille, sisältää usean Vanhan Testamentin ennustuksen täyttymisen: 

i. Jumalan kansa tuleva Ruhtinas ja Hallitsija, 2:6 > (Genesis 49:10) 
ii. Tähden nousemisen ja Israelin Kuninkaan osoittamisen, 2:2 > (4. Mooseksen kirja 24:17) 
iii. Jeesus nimi, joka tarkoittaa hepreaksi Joosua = Herra on pelastus, 2:1 > (Joosua 1:9) 
iv. Tietäjät saapuvat Jeesuksen luokse, tuovat kuninkaallisia lahjoja, 2:11 > (Psalmi 72:9–10) 
v. Jeesus on Kristus, Jumalan Voideltu, 2:4 > (Jesaja 45:1–8) 
vi. Juudean Beetlehem, Jeesuksen syntymäpaikkana, 2:5 > (Miika 5:1) 
vii. Jeesus, Jumalan kansan oikea Paimen ja Kaitsija, 2:6 > (Hesekiel 34:23) 
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1. Jumalan Sanan varassa 
Jumala oli puhunut itämaan tietäjille niin selvästi, että he lähtivät erikoisen tähden nähtyään, tähden 
johdattamina kohti paikka, johon tähti tulisi heidät viemään. Raamatun teksti sanoo selvästi perikoopin 
päätteeksi, että ”Jumala kielsi heitä unessa Herodeksen tykö palaamasta.” (Matteus 2:12) Vaikka teksti 
ei sitä sano, niin se antaa ymmärtää, että myös tietäjät olivat lähteneet liikkeelle Jumalan selkeän ja 
varman ilmoituksen perusteella.  
 
Luterilainen Uuden Testamentin tutkija Richard Lenski toteaa, että tietäjät olivat Babyloniasta, jossa 
tähtitiedettä oli harrastettu satoja vuosia. Olihan juutalainen Daniel, joka oli viety Babyloniaan 
pakkosiirtolaisena, ja joka itse oli kasvatettu babylonialaisen tietäjien taitoihin (Daniel 1:18–20), 
tietäjien päämies.  Koska Juudan ja Jerusalemin asukkaita oli viety pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan 
noin 600 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, oli sinne myös ajan kuluessa viety juutalaisten pyhiä 
kirjoituksia.  Näin Messiaaninen toivo oli istutettu tietäjien sydämiin keskustelujen ja opetusten kautta. 
Evankeliumitekstistä huomaamme seuraavat tärkeät ja varmat yksityiskohdat 

i. Tietäjät olivat tulleet etsimään juutalaisten Kuningasta. ”Missä on se äsken syntynyt 
juutalaisten Kuningas? Sillä me näimme Hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet 
Häntä kumartamaan.” (Matteus 2:2)  

ii. Heidän täytyi myös tietää, ettei juutalaisilla ollut ollut kuningasta 600 vuoteen, sillä 
jakaantuneen kuningaskunnan (Salomonin aikana vielä oli yksi Israelin kuningaskunta) 
Israelin kuninkuus lakkasi vuonna 722 eKr. ja Juudan 586 eKr. 

iii. He myös olivat täysin selkeitä siitä, että tuo Kuningas on pieni, vastasyntynyt lapsi.  
iv. He tiesivät, että Juudan aluetta hallitsi nyt roomalainen kuningas Herodes, ja että heidän tuli 

ilmoittautua hänelle, saadakseen häneltä kulkulupa, niin ettei heitä epäiltäisi maan 
vakoilusta; tosin he kysyivät Herodekselta paikkaa, missä tämä vastasyntynyt kuningas oli. 

v. Tähtitieteilijöinä he olivat myös täysin tietoisia siitä, että juutalaisten vastasyntyneellä 
Kuninkaalla oli oma tähtensä; ei siis mikä tahansa tähti.  

 
He olivat kaikesta tästä niin varmoja, että olivat valmiit lähtemään usean sadan kilometrin kävely ja 
ratsastusmatkalle. He jättivät taakseen perheensä ja työnsä. Matkan kesto tulisi olemaan kuukausia.  Se 
vaati valtavan paljon varustautumista ja varoja. Kaiken lisäksi he toivat mukanaan kuninkaallisia lahjoja: 
kultaa, suitsuketta ja mirhaa.  Kulta oli kuninkaiden kokoama vallan ja varallisuuden tunnus. Suitsuke oli 
hyväntuoksuista hajustetta, jota poltettiin kuninkaan kunniaksi. Mirha oli voide, jolla korkea-arvoinen 
kuningas voideltiin kuolemansa jälkeen.  
 
Ystävä, tietäjien tulo Jeesus-lapsen, Israelin Kuninkaan, ja meidän Herramme syntymävuoteen äärelle 
muistuttaa sinua Jumalan, Kaikkivaltiaan kaitselmuksesta. Jumalalle on kaikki mahdollista. Näe ja 
ymmärrä, että tämä Jumala kaitsee myös sinua ja elämäsi vaiheita. Elävän Jumalan tahto on, että kaikki 
ihmiset tulevat parannukseen, kääntymykseen. Se tarkoittaa sitä, että Jumala on valmistanut kaikille 
kansoille ja jokaiselle ihmiselle, myös sinulle, sovituksen synneistä. Tunnusta syntisi Jumalalle ja usko ne 
Kristuksessa sovitetuiksi.  Kaikkivaltias ja pyhä Jumala on sinun rakas Taivaallinen Isäsi Kristuksen 
lunastustyön kautta ja Hän on voimallinen johdattamaan sinua kaikessa ajallisen elämän asioissa ja 
kerran Taivaaseen. 
 

2. Vanhan Testamentin ennustusten toteutuminen 
2.1 Juudan ruhtinas - tuleva hallitsija (Genesis 49:10) 

Kun Israelin kantaisä Jaakob rukoili poikiensa puolesta, rukoili hän Juudan puolesta näin: ”Juuda on 
nuori leioja … Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee 
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Hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat.” Genesis 49:10) Israelilla ei vielä edes ollut kuningasta, paitsi 
itse Herra. Tämä ennustus toteutui Jeesuksessa. 

2.2 Beetlehem – Jeesuksen syntymäkaupunki (Miika 5:2) 
Kun Israelilla oli jo ollut kuningas ja valtakunta oli jakaantunut, jäljellä oli enään Juudan kuningas. Pyhä 
Henki antoi Miikan kautta ennustuksen tulevan Messiaan, Kuninkaan, Jeesuksen syntymäpaikasta. Kun 
Herodes pyysi ylipapit ja kirjanoppineet luokseen, kysyen missä Kristus tulisi syntymään, he viittasivat 
juuri tähän profeetta Miikan kautta annettuun ennustukseen, ja myös Genesikseen ja Hesekielin 
ennustukseen.  

2.3 Yksi Paimen ja Kaitsija – Isralien oikea Paimen (Hesekiel 34:23) 
Hesekiel ennusti: ”Ja Minä herätän heille yhden Paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin; Hän 
on kaitseva heitä ja oleva heidän Paimenensa.” (Hesekiel 34:23) Jumala lupaa kansalleen ja pakanoille 
Paimenen, Messiaan, Kuninkaan ja monien profeettojensa kautta: Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja Hoosea.  
 
Ystävä, kun sinä mietit mihin voit elämäsi perustaa ja mikä olisi se kestävä ja luotettava perustus, niin 
muista Jumalan pyhä Sana: ei ole mitään muuta kestävää, kuin Jumalan Sana Raamattu. Jumalan 
lupukset ovat niin ja aamen Raamatussa. Jumala kuljettaa omiaan ristin tietä.  Jeesuksen seuraaminen 
ei ole vaivojen, taistelujen, epäilysten, murheiden ja epäonnistumisten välttelemistä, vaan pikemminkin 
Jumala uskoo rakkaille lapsille monta murhetta, että me myös ottaisimme Hänen Sanansa valoksemme 
ja avuksemme. 
 

3. Jumalan pelko ja rakkaus 
Kun tietäjät lopulta pääsivät Jeesuksen luokse, löysivät tallin ja seimen, Raamattu sanoo: ”He lankesivat 
maahan ja kumarsivat Häntä, avasivat aarteensa ja antoivat Hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja 
mirhaa.” (Matteus 2:12) Aina, kun ihmiset ovat kohdanneet elävän Jeesuksen, he lankeavat maahan. Se 
on Jumalanpelkoa, joka on syntien anteeksisaamista Jeesukselta, Hänen ja Hänen verihaavojen 
rakastamista, maahan lankeamista ja pyhää hämmästystä. Syntien anteeksisaaminen Herralta 
Jeesukselta saa ihmisen suuresti ihastumaan.  Jakeen 11 sanat ”he ihastuivat ylenpalttisesti” sisältää 
kreikan kielessä neljä toinen toistaan vahvistavaa sanaa: iloita, ylenpalttisesti, suuri ja ilo. Ilmaisu 
tarkoittaa: tietäjät iloitsivat ylenpalttisen suurella ilolla! Ystävä, tätä on kristillinen usko: sinä saat suuret 
ja raskaat syntisi anteeksi Jumalan Pojan Jeesuksen sovitustyössä.  Siitä seuraa myös pyhä risti, jonka 
alla usein vaikeroitsemme tuskassa ja ahdistuksessa, mutta silti iloiten siitä, että nimemme on kirjoitettu 
elämän kirjaan ja että sen on tehnyt Jeesus. Tästä Nehemia puhuu: ”Älkää olko murheelliset, sillä Herran 
ilo on teidän väkevyytenne.” (Nehemia 8:10) Kristityllä tuo ylenpalttisen suuri ilo on usein suruvaippaan 
puettua iloa.  ”Sen tähden tie riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin 
murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa 
kallisarvoisemmiksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, 
ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole Häntä 
nähneet, Häneen te uskotte, vaikka ette nyt Häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella 
ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.”  (1. Pietarin kirje 1:6–9) Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, V.D.M. (Verbi Dei Minister – Jumalan Sanan palvelija) 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


