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Messun saarna (pääkohdat)  
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 

Sexagesima sunnuntai, 12.2.2023 

   
Pyhän aihe                                                  Jumalan Sanan kylvö 
Liturginen väri                                               Vihreä 
Alttarikynttilöitä                                          2 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                              Psalmi 44:2–5 
Vanhan Testamentin teksti                         Hoosea 10:12–13 
Epistola teksti                                              1. Korinttolaiskirje 3:7–15 
Evankeliumi                                                  Johannes 4:31–38  
  
Virret 
Alkuvirsi                                                       193         Autuuden ja armon sana  
Kiitosvirsi                                                     132               Oi rakas Isä Luojamme 
Saarnavirsi / päivän virsi                         192                Kylväjä lähti kylvämään 
Uhrivirsi                                                         358                 Immanuel, mun valoni 
Ehtoollisvirret                                             749, 745      Tulkaa te, jotka työtä teette, Rakas sielu  
Päätösvirsi                                                    841                  Lunastajamme Kristus 
 
Kollehtarukous: 
Kaikkivaltias, armollinen Jumala. Sinä näet ja tiedät, ettemme saata turvata omiin voimiimme. Varjele 
meitä armossasi kaikesta, mikä estää meitä kuulemasta ja kätkemästä oikean opettajamme Jeesuksen 
Kristuksen sanoja. Sinä, joka elät ja hallitset Poikasi ja Pyhän Hengen kanssa iankaikkisesta iankaikkiseen. 
Aamen. 
 
Saarnateksti:   Johannes 4:31–38  
 
Saarnan aihe    Jeesuksen pääsy sisälle sydämiin 
 
Johdanto  
Jumalan Sanan kylväminen verrataan viljan siemenen kylvöön. Jumalan Sanassa itsessään on voima 
synnyttää usko. Sana saarnattuna sisältää vehnän siemenen tavoin voiman kantaa hedelmää, niin ripin 
päästö- ja sideavaimissa kuin lain ja evankeliumin saarnassa. Kristuksen Sanan asetuksella kastevesi ja 
ehtoollinen ovat vaikuttavia syntien anteeksisaamiseksi. Raamattu sanookin: ”Sillä niin kuin sade ja lumi 
joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa 
kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös Minun Sanani, joka Minun suustani lähtee: ei se 
Minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä Minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä 
varten Minä sen lähetin.” (Jesaja 55:10) 
  
Myös Iankaikkinen Jumalan Sana, Jeesus Kristus, puhui itsestään ”nisunjyvänä” (= vehnänjyvänä), jonka 
täytyy kuolla, että se kantaisi hedelmää: ”Totisesti, totisesti, Minä sanon teille; jos ei nisun jyvä putoa 
maahan ja kuole, niin se jää yksi; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.” (Johannes 12:24) 
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Jeesuksen Jumalan Poikana täytyi kärsiä, kuolla ristillä ja nousta kuolleista, niin että Hänen kuolemansa 
tulisi elämäksi ihmisille; kuolematon ihmisen sielu piti sovittaa Jumalan Pojan veriuhrilla. Sana ristillä 
syntiemme tähden kuolleesta ja haudasta nousseesta Kristuksesta on yksin voimallinen synnyttämään 
uskon ja vahvistamaan hätääntyneitä ja säikähtyneitä sieluja.  On kuitenkin myös niin, että valitettavan 
monille tämä ilouutinen syntien anteeksiantamuksesta koituu paatumukseksi ihmisen 
kovasydämisyyden ja katumattomuuden tähden. On suuri lohdutus evankeliumin saarnaajille, että he 
Vapahtajan Sanan lupauksessa voivat pitää sanankuulijoita peltona (Luukas 8:4–15) Sanan opettajan ilo 
on suuri, kun hän näkee, että Jeesus saa sisällepääsyn sydämiin. Hänellä voi myös olla täysi toivo siitä, 
että vaikka moni on terveydenpäivinään ja huolettomina aikoinaan kuunnellut Sanaa ilman 
perinpohjaista ajattelua, niin viimeisinä hetkinään hän voi kuitenkin Pyhän Hengen muistutuksen kautta 
tulla syntiensä tuntoon ja Jumalan armon omistajaksi. Te Jumalan pyhänä kansana kuitenkin 
kokoonnutte joka sunnuntai Herran Sanan äärelle, ollen se pelto, johon Sana kylvetään. Herra suokoon, 
että Jumalan Sana vehnän siemenen tavoin kantaisi teissä hedelmää Jeesuksen täydellisen lunastustyön 
ja ansion tähden.   
 

1. Mitä ruokaa sinä syöt (Johannes 4:31–34) 
On selvää, että Jeesus ei puhu tässä tavallisesta syömisestä, vaan siitä, että kun Hän tekee Isän Jumalan 
tahdon, on se Jeesukselle kaikki kaikessa. Isän Jumalan tahto oli ja on saattaa synteihinsä kuolleet 
ihmiset takaisin yhteyteensä ja siksi Jeesus täytti Isän tahdon, syntyi maailmaan, Lunastajana sovitti 
rikoksemme, osti meidät vapaaksi synnin, kuoleman ja sielunvihollisen perkeleen vallasta. Sanoohan 
Raamattu apostoli Paavalille uskotusta tehtävästä: ”Minä (Kristus) lähetän sinut (Paavalin) avaamaan 
heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja 
saisivat uskomalla Minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” (Apostolien Teot 
26:18) ”Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka 
Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” (Johannes 3:16) 
 
Mitä tämä tarkoittaa sinun kohdallasi, ystävä? Onko sinun ruokasi se, mitä Jeesus on sinulle antanut:  

i. Pyhä kasteesi ja kasteen liitossa uskollisesti vaeltaminen 
ii. Jumalan Sana, pyhä Raamattu, jota sinä kuulet ja tutkit 
iii. Syntien anteeksiantaminen Herran Jeesuksen nimessä ja veressä 
iv. Seurakunta, jossa Jumala sinut ravitsee ja jossa lunastettujen kanssa vaellat koti Taivasta 

 
Mutta miten on; syötkö sinä tätä ruokaa, jonka Jeesus on sinulle antanut?  Vai onko niin, että sinä hankit 
kuolemattomalle sielullesi ruokaa, mikä ei ravitse vaan päinvastoin vie sinut takaisin maailmaan 
seuraamaan silmien himoja ja elämän korskeutta: ”Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin 
pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka 
tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.” (1. Johanneksen kirje 2:16–17) Tuo sana ”elämän 
korskeus” tarkoittaa ylpeilyä, julkeutta, tyhjää, häpeällisten himojen seuraamista ja Jumalan pyhän lain 
halveksimista. Jumalalle kiitos, että sinä tulet joka pyhä syömään Herran Jeesuksen pöydästä 
iankaikkista ruokaa ja nauttimaan katoamattomia aarteita Herran Sanasta. On kuitenkin velvollisuuteni 
myös varoittaa teitä ja valmistaa teitä tekemään tili Jumalalle elämästänne: ”Mutta heidän on tehtävä 
tili Hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.” (1. Pietari4:5) Jumalan tahto on, että sinä 
armosta saisit iloiten ja riemuiten kohdata Herramme Jeesuksen Kristuksen, kun Hän tulee takaisin 
kunniassaan ja että saisit jo täällä ajassa, murheen ja vaivan alla, nauttia Jeesuksen sanojen 
todellisuutta, jotka Hän sanoo sinulle: ”Minä olet tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.” 
(Johannes 10:10) ja ”Että heillä olisi Minun iloni täydellisenä heissä itsessään.” (Johannes 17:13)  
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2. Leikkaaminen (Johannes 4:35–38) 
Monet teistä ovat eläneet aikaa, jolloin omalta pellolta saatiin vilja ja leipä omaan pöytään läpi vuoden, 
joskus runsaana, joskus niukkana.  Jotkut teistä olette nähneet sirpin käyttöä tuleentuneella viljapellolla 
tai olette jopa itse käyttäneetkin sirppiä. Se työ vaati huolellisuutta. Tuleentunut ruis, vehnä, kaura tai 
ohra leikattiin tarkasti. Yleensä viljan pantiin lyhteelle. Yhtään kortta ei haluttu menettää. 
 
Jeesus puhuu tässä kuolemattomien sielujen kypsymisestä korjuuseen. Toiset, ne, jotka ovat työntäneet 
luotaan hyvän uutisen Jeesuksen veren lunastuksesta, ja pysyvät katumattomina, niille tämä leikkuu 
koituu iankaikkiseksi rangaistuksesi, se mistä Jeesus sanoo: ”Menkää pois Minun tyköäni, te kirotut, 
siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.” (Matteus 26:41)  
 
Mutta Jeesuksen päähuomio tässä evankeliumissa on siinä, että ”vainiot ovat valjenneet leikattaviksi.” 
(Johannes 4:35) Pääkohta on se, että ne, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi, ovat Jumalan armosta 
nyt valmiita korjattavaksi iankaikkiseen elämään, Jumalan tykö. Heidät Jumala on saanut 
vanhurskauttaa Kristuksessa: ”Jumala vanhurskauttaa jumalattoman.” (Roomalaiskirje 4:5) Se kylvö, 
mikä on tuleentunut eli on valmis korjattavaksi, on saanut syntinsä anteeksi, ja Herra Jeesus on saanut 
johtaa heitä seurakunnan keskellä matkansa päähän, autuaaseen eli onnelliseen ajallisen elämänsä 
päätökseen ja ihanaan Jumalan kasvojen näkemiseen.  
 
Ystävä, sinäkin olet täällä messussa tänään, ihanasti juurtumassa ja tuleentumassa Jumalan itsensä työn 
kautta. Sanoohan Herra Sanassaan: (Hesekiel 36:25–27) 

i. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä puhdistaakseni teidät (kasteen sakramentti) 
ii. Minä puhdistan puhdista teidät kivijumalistanne 
iii. Minä annan teille uuden sydämen 
iv. Minä annan teille uuden Hengen 
v. Minä poistan ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen 
vi. Henkeni Minä annan teidän sisimpäänne  
vii. Minä vaikutan sen, että te vaellatte Minun käskyjeni mukaan 

 
Herra Jumala itse tekee armonsa työn sinussa. Hän on antanut Poikansa Jeesuksen, ristillä teurastettuna 
Karitsana, kärsiä rangaistuksen sinun puolestasi. Hänen viaton elämänsä ja täydellinen kuuliaisuutensa 
lahjoitetaan sinulle siinä, kun Jumala vanhurskautta jumalattoman.  ”Mutta totisesti, meidän 
sairautemme Hän kantoi, meidän kipumme Hän sälytti päällensä. Me pidimme Häntä rangaistuna, 
Jumalan lyömänä ja vaivaamana., mutta Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. 
Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja Hänen haavainsa kautta me olemme 
parannetut.” (Jesaja 53:4–5) Ystävä, Hän tekee yhä työtä sydämesi pellossa Sanansa kautta, antaa 
tänäänkin syntisi anteeksi ja ruumiinsa ja verensä ateriassa lujittaa sinut itseensä. Saat levätä Jeesuksen 
Hänen sovintoverensä suojassa. Aamen 
 
Harri Lammi, pastori, V.D.M. (Verbi Dei Minister – Jumalan Sanan palvelija) 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


