
   LASKIAISSUNNUNTAI 

 

Evankeliumi 

Joh. 12: 25-33 

Jeesus sanoi:      ”Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka 

tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen 

elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä 

minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka 

palvelee minua.      Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta 

minut tästä hetkestä! Ei! Juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta 

nimesi!”      Silloin kuului taivaasta ääni: ”Minä olen sen kirkastanut ja 

kirkastan jälleen.” Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi 

ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat: ”Enkeli puhui hänelle.” 

Silloin Jeesus sanoi: ”Ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän 

tähtenne. Nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas 

syöstään vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki 

luokseni.” Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen 

kuolemansa. 

 

Mihin yhteyteen evankelista tapahtuman? 

- Jeesuksen julkisen toiminnan loppuun, tapahtumiin ennen pääsiäistä 

Keitä läsnä? 

- opetuslapset Filippus ja Andreas 

Miten teksti ymmärrettävissä evankeliumin kokonaisuudesta käsin? 

- evankeliumiteksi kuuluu jaejaksoon, jonka Johanneksen evankeliumin 

kirj. On itsenäisesti luonut synoptisen tradition pohjalta  - mitään 

yksittäistä lähdettä ei oleteta 



- kirjoittajan keskeisiä ajatuksia on, että Jeesuksen tehtävänä on 

kirkastaa lähettäjänsä, Jumala, ja että Isä kirkastaa poikansa ristille ja 

kirkkauteen korottamisen tapahtumassa 

 

Aikahistorialliset seikat? 

- aiemmissa jakeissa Jeesuksen kuvapuhe vehnän jyvän kuolemasta on 

ollut yleinen monessa uskonnossa, nykyisin ei puhuttaisi jyvän 

kuolemasta satoa tuottaakseen 

- lauseen vehnänjyvästä voidaan nähdä liittyvän sekä Jeesuksen 

kuolemaan että kirkon lähetystyöhön (menetyksestä tulee menestys) 

Tekstin avainsanat? 

- korottaminen (kaksoismerkitys: ristinpuuhun ja kirkkauteen), 

kirkastaminen, ”Nyt tämä maailma on tuomiolla.” 

 

Mihin kirkon opin ja etiikan kysymyksiin teksti liittyy? 

- pelastuskäsityksiin; ketkä, miten, miksi 

- eettisenä kysymyksenä tekstissä näen sen, että millaista on elämä 

Jumalan palvelijan / Jeesuksen seuraajan 

- kuinka pitkälle on seurattava? ”Pane alttiiksi elämäsi.” 

 

Tekstin liitos kirkkovuoden ajankohtaan. 

- Jeesus puhuu kuolemastaan ja sen merkityksestä, siis 

laskiaissunnuntain teksti viittaa pääsiäisen tapahtumiin 

 



Muut tekstit, toisesta vuosikerrassa, josta ko. evankeliumiteksi:  

Jer. 8: 4-7, Gal. 2: 19-21 

- tekstit  tukevat evankeliumitekstiä puhumalla siitä kuinka ihminen 

tarvitsee Jeesuksen sovitustyön ja opetuksen helpotusta 

- korostaa Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen merkitystä 

- päivänrukouksissa: Kirkasta meille hänen uhrinsa salaisuus. Opeta 

meitä näkemään rakkautesi  Poikasi ristintiessä. Sinä näet 

ulkokuoren läpi sydämeen asti. – rukouksissa korostuu, että Jeesus 

kääntyy kaikkien puoleen, pyydetään itsellemme parempaa 

ymmärrystä Jeesuksen uhrityöstä sekä tämän konkreettista 

myönteistä vaikutusta elämään. 

Virret:  

- virsissä  näkyy sekä Laskiaissunnuntai, ”kohti Golgataa”, sekä 

raamatun tekstit, virsissä pyydetään päivän rukouksien tavoin 

itselle ristintyön ymmärrystä/kirkastumista sekä ylistetään Jumalan 

/ Jeesuksen käsittämätöntä rakkautta 

Sielunhoidollisia näköaloja. 

- Jeesus lupaa olla seuraajiensa kanssa 

- Maailma on jo ollut tuomiolla, toivo anteeksi annosta, pelastuksesta 

- Jeesus sanoo: Minä vedän kaikki luokseni.” –kutsuu myös sinua 

Hermeneuttinen tarkastelu: 

- Jeesus laittoi itsensä likoon Sinun vuoksesi, laita itsesi likoon! 

- Suurempi valta on jossain muualla kuin meidän rakennelmissamme 

Mitä Kristus meille tässä sanoo, lupaa, antaa? Joh. 3:16 

 



Saarnan jäsennys: 

- Srk:n tervehtiminen / yhteyden luonti kuulijoihin 

- Laskiaisen ja sen teol. sisällön esittely: Laskiaissunnuntaista alkaa 

neljänkymmenen päivän mittainen tie kohti Kristuksen kärsimystä. 

Elämän ilojen keskeltä laskeudutaan kohti ristiä ja kuolemaa. 

- Puhetta paastosta, luopumisesta meidän elämässämme, miten se 

voi parantaa meitä 

- Itsensä likoon laittaminen paremman maailman puolesta 

- Jeesus laittoi itsensä likoon meidän kaikkien puolesta, 

äärimmäinen uhraus -> evank. Tekstin sisällön tarkastelua 

- Tuomio kertaalleen annettu, ei meillä mahdollisuuksia ilman 

Kristusta… 

- Se toivo pelastuksesta, auttaa seuraamaan Jeesusta, myös 

vastamäkeen ja laittamaan itsensä likoon tässä maailmassa! 

- Joh. 3:16 

Lopuksi lausuen tai tilanteesta riippuen veisaten Siionin virsi 167: 

1. Vaikka polku näin nousee vastamaata, enpä levähtäin seisahtua 
saata. Aion perille juhlaan, vuorelle. 

2. En saa uupua enkä kesken heittää sinne kulkua, huipun vaikka 
peittää silmiltäni yö, tai on turhaa työ. 

3. Murhe parempaa olkoon tiellä taivaan, kuin jos vajoaa riemun 

jälkeen vaivaan. Jeesus, minua tästä muistuta. 


