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Messun saarna (pääkohdat)  
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

1. sunnuntai Loppiaisesta, 8.1.2023  

   
Pyhän aihe                                                    Kasteen lahja 
Liturginen väri                                               Valkoinen 
Alttarikynttilöitä                                           4 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                               Psalmi 89:19–22, 27–30 
Vanhan Testamentin teksti                         Jesaja 61:1–3 
Epistola teksti                                              Apostolien Teot 8:26–40 
Evankeliumi                                                  Johannes 1:29–34  
 
Virret 
Alkuvirsi                                                         731             Isä Taivaan            
Kiitosvirsi                                                       126                 Me kiitämme Sinua 
Graduaalivirsi                                               726                  Iloiten puhun nyt Isälleni 
Uhrivirsi                                                         370                Ah, tiesi usko haltuun Herran  
Ehtoollisvirret                                                745, 748         Rakas sielu ihanainen, Nälkäinen sydän odottaa 
Päätösvirsi                                                    840                 Soi lauluni kiitosta Herralle vain 
 
Kollehtarukous: 
Kaikkivaltias Jumala, rakas Taivaallinen Isä. Sinä olet niiden väkevyys, jotka Sinua avuksensa huutavat. 
Kuule armollisesti rukouksemme. Me heikot ihmiset emme voi mitään ilman Sinua. Anna armosi, että 
me, jotka olemme kastetut Sinun, Kolmiyhteisen Jumalan nimeen, vaeltaisimme Sinun lapsinasi ja 
viimein perisimme iankaikkisen elämän. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen. 
 
Saarnateksti:   Jesaja 61:1–3 
 
Saarnan aihe:  Herramme Jeesus hoitaa omiaan  
 
Johdanto  
Lukiessani tämän päivän Raamatun tekstejä, sydämeni  vahvistui siinä ajatuksessa, että päivän saarnan 
tulisi olla profeetta Jesajan luvusta 61, sillä siinä meille avataan, kuinka hyvä Vapahtaja meillä on. Jesajan 
luku 61 julistaa meille evankeliumia, hyvää ja iloista sanomaa Jeesuksesta.  
 
Moni on vuosikymmenien saatossa opetettu ajattelemaan, että Vanha Testamentti ei enää kuulu 
kristitylle vaan ainoastaan Uusi Testamentti.  Tuollainen opetus on väärää; sen osoittaa todeksi jo 
pelkästään tämän päivän Vanhan Testamentin teksti. Sillä kun Jeesus julkisen toimintansa alussa meni 
erääseen Nasaretin synagoogaan, Hänelle annettiin kirjakäärö, jossa oli profeetta Jesajan teksti. Jeesus, 
avasi sen ja löysi seuraavan kohdan: ”Herran Henki on Minun päälläni, sillä hän on voidellut Minut 
julistamaan evankeliumia köyhille; Hän on lähettänyt Minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja 
sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta.” 
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(Luukas 4:17–18) Sitten Jeesus kääri kirjakäärön kokoon ja sanoi: ”Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt 
toteen teidän korvienne kuullen.” (Luukas 4:21) 
 
Tämän Jeesuksen sanan perusteella me tiedämme, että profeetta Jesajan kirjan luku 61 puhuu 
Kristuksesta.  Uskonpuhdistaja Martti Luther kiteyttää luvun 61 sanat seuraavasti: 

i. Messias puhuu kutsumisestansa, niin myös virkansa toimituksesta, ja uskovaisten onnesta 
Hänen kauttansa (jakeet 1–9) 

ii. Seurakunta riemuitsee uskossa Messiaan hyvyydestä (jakeet 11–12) 
 
Herramme Jeesus itse ja apostolit saarnasivat Vanhasta Testamentista ja niistä Vapahtajan Jeesuksen 
lunastustyön tosiasioista, joissa he olivat silminnäkijöinä. He siis näyttivät toteen Vanhan Testamentin 
kirjoitusten paikkansa pitävyyden olemalla itse silminnäkijöinä kaikessa siinä, mitä Jeesus Nasaretilaisen 
elämässä tapahtui. He opettivat Vanhasta Testamentista, miten Kristus oli sisäänkirjoitettu 
Mooseksesta Malakiaan eli koko Vanhaan Testamenttiin ja miten Hän itse, Taivaallinen Isä ja Pyhän 
puhuivat Vanhassa Testamentissa. Otamme esimerkin, miten Pyhä Henki puhui Vanhassa 
Testamentissa ihmisille: ”Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: ’Tänä päivänä, jos te kuulette Hänen 
äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä 
erämaassa, jossa teidän isänne Minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet Minun tekojani 
neljäkymmentä vuotta.” (Heprealaiskirje 3:7–9)  
 
Ystävä, tässä on meille koko pyhän Raamatun varoituksen sana, pyhä Paavali kirjoittaa: ”Sillä minä en 
tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki 
meren läpi ja saivat kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa 
ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se 
kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä 
tapahtui meille varoittavaksi esimerkiksi, että me emme pahaa himoitsisi, niin kuin he himoitsivat.” (1. 
Korinttolaiskirje 10:1–6) Älä siis himoitse pahaa, rupea epäjumalanpalvelukseen, harjoita haureutta, 
kiusaa Herraa tai napise Jumalaa vastaan, vaan tunnusta Jumalalle syntisi. Sillä sitä varten on Kristus 
asettanut ripin, syntien päästöavaimen (avainten vallan), ja kasteen ja Herran ehtoollisen sakramentit 
ja pyhän Sanansa, että me niiden kautta vapautuisimme synnin, kuoleman ja perkeleen kahleista. 
Jesajan teksti puhuu meillä tästä pelastuksesta: 

i. Mitä Hän tuli tekemään sinulle? 
ii. Seurakunta riemuitsee Jeesuksen hyvyydestä 

 
1. Mitä Jeesus tuli tekemään sinulle? 

Tekstissä puhuu Kolmiyhteinen Jumala. Poika Jeesus sanoo: ”Herran Henki on minun päälläni:” Isä on 
läsnä, Poika on läsnä ja Pyhä Henki on läsnä.  

1.1 Jeesus on ilosanoma köyhille; tämä tarkoitta lyödyille, nöyrille, alas painetuille; Herramme 
Jeesus tulee sinne, missä synti ja syyllisyys rikoksista on painanut alas, esimerkiksi ryöväri ristillä. 
Kristus peittää vanhurskaudellaan syntiemme lian, ja huudahtaa sinullekin: ”Nyt on kaikki hyvin; 
syntisi on sovitettu, vaikka ne ovat painaneet sinut syvään lokaan ja saastaan. Minä vien sinut 
Jumalan Taivaaseen ja minkä vielä elät, sen elät Minun uskossani.  

1.2 Jeesus sitoo särjettyjä sydämiä; tämä tarkoittaa rikkinäistä ja palasiksi lyötyä ihmisen sisintä eli 
sydäntä. Synnin seurauksena ihmisen sydän murtuu ja omatunto syyttää. Nämä kaksi, murtunut 
sydän ja syyttävä omatunto tekevät sydämestä, ihmisen sisimmästä, särjetyn ja mitä enemmän 
ja raskaammin ihminen tekee syntiä eikä tee parannusta, sitä rikkinäisemmäksi ihmisen sydän 
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tulee. Jeesus puhdistaa verellään omantuntomme yhä uudelleen. ”Minä annan teille uuden 
sydämen ja uuden Hengen Minä annan teidän sisimpäänne.”  (Hesekiel 36:26) 

1.3 Jeesus tuo vapautuksen kahleista; tämä tarkoittaa vapautuksen julistamista, ”tehdä vapaasti 
virtaavaksi”, ikään kuin padottu puro vapautetaan virtaaman vapaasti ja ”kahlittu” tarkoittaa 
maanalaisessa vankityrmässä olemista; näistä Kristus vapauttaa meidän sielumme ja 
sydämemme. 

1.4 Jeesuksessa olet otollinen; tämä tarkoittaa olla otollinen, hyväksytty, olla suosiollista asemassa, 
olla ilahduksen kohteena. Tämän tekee sinulle Kristuksen Jeesuksen kallis sovintoveri.   
Kristuksen vanhurskaus, joka uskon kautta luetaan sinulle, on tämän perusta.   

1.5 Jeesus lohduttaa; tämä tarkoittaa, että Jeesus tuo ihmiseksi tulemisellaan, kärsimisellään, 
kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan lohdutuksen, sillä ”Sen tähden, että Hän itse on kärsinyt 
ja ollut kiusattu, voi Hän kiusattuja auttaa.” (Heprealaiskirje 2:18) Kristus on myös ”kaiken 
laupeuden Jumala”, joka lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme (2. Korinttolaiskirje 1:3–4).  

1.6 Jeesus pukee murheellisten päähän juhlapäähineen (ilopäähineen); tämä tarkoittaa, että 
Herramme Jeesus, sen sijaan, että Hän ihmisten tavoin heittäisi murhetta ja tuhkaa päällemme, 
Hän kaunistaa uskovansa Isän edessä ilopäähineellä, se on, armolupauksillaan, joilla Hän 
ilahduttaa sieluamme, muistuttaa meitä, ettei Hän koskaan meitä jätä eikä hylkää, että Jumalalle 
kaikki on mahdollista ja että Hän kuulee rukouksemme. 

1.7 Jeesus antaa uuden nimen; tämä tarkoittaa, että sinua kutsutaan vanhurskauden tammeksi ja 
Herran istutukseksi. Kaikki hyvät työnsä Jeesus kruunaa sillä, että Hän lukee vanhurskautensa 
täydellisesti ja lyhentämättömänä niiden hyväksi, jotka Häneen uskovat ja puhuu meistä ”Herran 
istutuksena.” Kaikki mitä meillä on, on Jeesukselta lahjana. Tämä uusi nimemme on Jeesuksen 
verellä kirjoitettu Hänen käsiensä haavoihin ja elämän kirjaan. 

 
2. Seurakunta riemuitsee Jeesuksen hyvyydestä 

”Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä Hän pukee minun 
ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan.” (Jesaja 61:10) Ei ole sattumaa, että 
Jeesuksen äiti, neitsyt Maria, ylistää Jumalaa tämänkaltaisilla sanoilla, kun Iankaikkinen Jumalan Sana 
Kristus oli Pyhästä Hengestä siinnyt hänessä. Nämä Jesajan sanat kiteyttävät seurakunnan riemun 
kaikesta siitä hyvästä, mitä he ovat Jeesuksessa saaneet sulana lahjana: autuuden vaatteet ja 
vanhurskauden viitta. Ystävä, sinäkin olet saanut sulana lahjana, Jumalan armosta ja laupeudesta, 
Jeesukseltasi autuuden vaatteet ja vanhurskauden viitan. Sinut on Jeesuksessa ympäröity Jumalan 
armossa kuin pieni lapsenalku äitinsä kohdussa. Tämän armon sinä olet saanut pyhässä kasteessasi. 
Siinä on lohdutuksesi vaivojen ja ristin tiellä Taivaaseen, että pelastuksesi on Jumalasta ja Hän on sinut 
liittänyt Kristukseen kasteessasi; sota ei ole sinun, vaan Herran. 
 
Sen tähden sinulla on arkisessa elämässäsi päämäärä ja levollisuus asemastasi Elävän Jumalan ystävänä, 
luottamus tulevaisuudestasi, sillä Hän on alati kanssasi ja on valmistamassa sinulle sijaa Taivaassa. 
”Herra Jumala on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys; Herran pelko on oleva 
Siionin aarre.” (Jesaja 33:6) Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, V.D.M. (Verbi Dei Minister – Jumalan Sanan palvelija) 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


