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 Messun saarna 

Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa 
9. sunnuntai helluntaista, 7.8.2022 

 

 
 
Pyhän aihe                                                   Totuus ja harha 

Liturginen väri                                               Vihreä 

Alttarikynttilöitä                                            2 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                                Psalmi 92:5–10, 13–16 

Vanhan Testamentin teksti                         5. Mooseksen kirja 13:1–5 

Epistola teksti                                                1. Johanneksen kirje 4:1–6 

Evankeliumi                                                  Matteus 5:20–30 
 
Virret 

Alkuvirsi                                                         533                              
Kiitosvirsi                                                      126                 
Graduaalivirsi                                               211 

Uhrivirsi                                                          836 

Ehtoollisvirret                                                224, 227 

Päätösvirsi                                                    723 
 
Kollehtarukous 
Pyhä, Kaikkivaltias Jumala. Anna meille Pyhä Henkesi, että ajattelisimme ja tekisimme sitä, mikä on 
oikein. Vaikuta meissä, jotka emme voi elää ilman Sinua, aina vaeltamaan pyhän tahtosi mukaan 
nimellesi kunniaksi ja kiitokseksi. Kuule meitä rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme 
tähden. Aamen.  
 

1. Maisema 
Miten on? Onko kysymys vääristä profeetoista vain Uuden Testamentin seurakunnan vaara ja vain 
viimeisinä päivinä, juuri ennen Kristuksen toista tulemista? Saarnatekstimme osoittaa, että vääriä 
profeettoja oli seurakunnan keskellä jo Mooseksen aikana.  Itse asiassa niitä on aina siitä asti, kun 
Aadam ja Eeva lankesivat pois Jumalan Sanan yksinkertaisesta uskosta ja rikkoivat Jumalan käskyn 
paratiisissa.  Syvimmiltään Israelin kohdalla oli kysymys siitä, että Jumalan Sanoista ei saanut ottaa 
mitään pois eikä mitään niihin lisätä. Tämä pätee aivan täysin myös meidän aikanamme: ”Jos joku panee 
tämän profetian (pyhän Raamatun) sanoihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne 
vitsaukset, jota ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan 
sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin.” 
(Ilmestyskirja 22:18–19)  
 
Kysymme vielä: Onko väärien profeettojen tulo ihmisten keskelle jokin hyvin harvinainen ja erityisen 
suuri ja huomiota herättävä tapahtuma? Sitäkin on, mutta usein väärä profeetta löytyy arjen elämän 
keskellä, esimerkiksi Israelin erämaavaelluksen aikana, kun 

i. Kansa napisee Moosesta vastaan kun heillä ei ollut vettä (2. Mooses 17. luku) 
ii. koko kansa villiintyi tekemään kultaisen vasikan (2. Mooses32. luku) 
iii. Naadab ja Abihu koettivat varastaa pappeuden tehtäviä itselleen (3. Mooses 10. luku) 
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iv. kansa napisee, kun ei saanut liharuokaa (4. Mooses 11. luku) 
v. monta yritystä nousta Mooseksen ja Aaronin johtajuutta vastaan (4. Mooses 14. luku) 

 
Jumala sallii koettelemusten tulla, niin että Hän niiden kautta koettelee sydäntämme, tahdommeko 
pysyä Hänen Sanassaan vai poiketa siitä pois. Emme sen vuoksi keskity tässä saarnassamme ilmeisiin 
vääriin profeettoihin, joita on esimerkiksi pakanauskonnot ja islam antikristillisenä uskona, jotka 
kieltävät Herran Jeesuksen Jumaluuden, ihmiseksi syntymisen ja sijaiskärsimyksen ja kuoleman. Emme 
liioin niihin moniin suuriin kirkkoihin, joissa väärät profeetat saarnaavat ihmisoppia ja kieltävät Jumalan 
Sanan totuuden. Varoitan teitä kuitenkin niistä, sillä jos tieten tahtoen menet niiden saarnatuolien ja 
alttarien oppilaaksi, tulet suureen vaaraan eksyä omassa elämässäsi seuraamaan valheen isää 
perkelettä. Sen sijaan, keskitymme saarnassamme siihen, missä väärät profeetat, toisin sanoen valhe, 
astuvat omaan arjen elämään hyvin salakavalalla ja hienostuneella tavalla. 
 

2. Väärät profeetat omassa elämässä 
Suurimmat valheet ja niin sanonut väärät profeetat nousevat ihmisen omasta langenneesta sydämestä, 
toisin sanoen, perisynnin turmeluksesta. Nämä ovat niitä arjen elämässä meitä lähellä olevia asioita, 
joissa meidän tulee valvoa. Otamme muutamia esimerkkejä. 

2.1 Sellainen tapa elää, ettet pyydä anteeksi etkä anna anteeksi 
On suuri eksyttävä opetus, jos ajattelet, ettei sinun tulisi pyytää anteeksi lähimmäiseltä ja antaa hänelle 
anteeksi. Silti moni ihminen – myös tunnustava kristitty – elää vuosikausia katkeruudessa.  On totta, 
että me emme voi voittaa katkeruutta omassa voimassamme, mutta vain Jeesuksen veren voimalla.  Se 
kuitenkin tapahtuu pääsääntöisesti niin, että Pyhän Hengen vaikutuksesta alankin nähdä ensisijaisesti 
omat hirmuiset syntini, ja se vuoksi, mikäli Jumala Sana saa olla opettajasi, asia kääntyykin niin, että 
sinusta tulee se velallinen, jolla on niin ylenpalttisesti velkaa Jumalalle rikottuasi koko elämäsi ajan 
Hänen vanhurskasta tahtoaan vastaan, että et edes jää miettimään lähimmäisesi rikkomuksia.  
 

2.2 Kovuus omaa aviopuolisoa kohtaan 
Elämme sellaisessa villitsevässä ajassa, jossa yhä useampi löytää monia perusteluja hyljätä puolisonsa 
hänen vikojensa, syntiensä ja puutteittensa perusteella. Kuitenkin Jumala puhuu aivan kirkkaan selvästi, 
sanoen: ”Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra, ettei vaimo saa erota 
miehestään (eikä mies vaimostaan).” (1. Korinttolaiskirje 7:10)  
 
Sen sijaan Herra puhuu aviomiehille ja aviovaimoille: ”Olkaa toinen toisellenne alamaiset” ja ”Vaimot, 
olkaa miehillenne alamaiset niin kuin Herralle” ja ”Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin 
rakasti seurakuntaa.” (Efesolaiskirje 5:21–25) On siis valheen profeetan ääni, joka sanoo: jätä miehesi 
tai jätä vaimosi tai ”hän ei ansaitse rakkautta.” Näin lähellä väärät profeetat ovat omassa elämässämme.  
 

2.3 Isän ja äidin halpana pitäminen 
Kuulemme aika usein ihmisten puhuvan kiukkua ja katkeruutta omista vanhemmistaan, isästä ja äidistä. 
On totta, että meissä isissä ja äideissä on paljon vikoja, mutta Jumala on omalla Sanallaan asettanut isät 
ja äidit läpi kaikkien sukupolvien olemaan sijaisinaan maan päällä ja on uskonut heille suvun jatkamiset, 
joka tapahtuu Jumalan siunauksesta ja lapsiensa kasvattamisen Jumalan tuntemiseen.  Kuinka paljon 
meidän kykymme ja voimamme ovatkin puutteelliset lasten kasvattamisessa Jumalan pelkoon ja 
rakkauteen. Silti, Jumalan Sana seisoo vahvana eikä siitä saa ottaa milliäkään pois tai siihen mitään lisätä: 
”Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä.” Joka toisin opettaa tai antaa 
sille tilan, on väärä profeetta! 
 

2.4 Pahan puhuminen ja väärän todistuksen sanominen lähimmäisestä 
Onko joku teistä joskus huomannut, että lähimmäisestä voi sanoa jonkin väärän todistuksen tai 
negatiivisen sanan aivan kuin sivulauseessa? Tämä on yksi vaarallisimpia vääriä profeettoja ihmisten 
elämässä. Jumala on omalla Sanallaan antanut suojamuurin jokaisen ihmisen maineelle ja persoonalle; 
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joka toisin haluaa tehdä ja jatkaa, vaalii povessaan väärää profeettaa.  Olemme siis ottaneet nämä 
omassa elämässä vaikuttavat valheelliset profeetat Jumalan Pyhän Hengen voimalla valokeilaan, 
ettemme eksyisi, vaan Jumala saisi vaikuttaa meissä vilpittömän parannuksen ja elävän uskon Hänen 
Sanaansa.  
 

3. Jumalan iankaikkinen armo 
Jumala kutsuu sinua Sanassaan: ”Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole 
rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa.” (Jesaja 
55:1) Ystävä, tämä on Jeesuksen ääni meille, joilla ei itsessämme ole kykyä eikä mahdollisuutta 
puhdistaa itseämme synneistä. Tämä on Jeesuksen ääni, sillä Hän sanoo: ”Tulkaa Minun tyköni kaikki 
työtä tekeväiset ja raskautetut, niin Minä annan teille levon.” (Matteus 11:28) Jumala sanoo Sanassaan: 
”Minä, Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista.” (Jesaja 43:25) 
Jesajan profetiassa Herramme Jeesus lohduttaa seurakuntaa: ”Sillä vuoret väistykööt, ja kukkulat 
horjukoot, mutta Minun armoni ei sinusta väisty, eikä Minun rauhaliittoni horju, sanoo Herra, sinun 
armahtajasi.” (Jesaja 54:10) 
 
Kallis ystävä, siinä missä Pyhä Henki on saattanut sinut murheelliseksi omien rikkomustesi tähden, Hän 
ylenpalttisesti saattaa sinut iloitsemaan Herran Jeesuksen Kristuksen voitosta, jolla Hän voitti synnin 
vallan kärsiessään ja kuollessaan ristinpuulla. Tuo ihana Katekismuksen selitys toisesta 
uskonkappaleesta on aivan totta: ”Herra Jeesus Kristus on voittanut sinut vapaaksi kaikista synneistäsi, 
kuolemasta ja perkeleen vallasta, ei kullalla eikä hopealla, vaan puhtaalla ja kalliilla sovintoverellään.” 
Nyt on kaikki sinun lankeemuksesi kertakaikkisesti pantu Kristuksen päälle, kaikki sinun epäuskosi 
voitettu ja kaikkeen sinun täydelliseen voimattomuuteesi synnin voittamiseksi voitto tuotu Jeesuksen 
lunastustyössä. Olkaa siunatut. Aamen. 
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


