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 Messun saarna 

Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa 
14. sunnuntai helluntaista, 11.9.2022 

 

 
 
Pyhän aihe                                                    Lähimmäisemme 

Liturginen väri                                               Vihreä 

Alttarikynttilöitä                                            2 alttarikynttilää  
Päivän Psalmi                                               Psalmi 112:5–9 

Vanhan Testamentin teksti                         Miika 6:6–8 

Epistola teksti                                              1. Johanneksen kirje 4:7–12 

Evankeliumi                                                  Luukas 10:25–37 
 
Virret 

Alkuvirsi                                                          346                              
Kiitosvirsi                                                        130                 
Graduaalivirsi                                                706 

Uhrivirsi                                                          504 

Ehtoollisvirret                                                739  
Päätösvirsi                                                      843 
 
Kollehtarukous 
Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala. Lisää meille uskoa, toivoa ja rakkautta. Opeta meitä rakastamaan, 
mitä käsket, että voisimme saada, mitä lupaat. Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. 
Aamen. 
 

Johdanto 
Profeetta Miika eli samoihin aikoihin kuin profeetta Jesaja, noin 730–700 eKr.  Tuona aikana Israelin 10 
heimoa joutui pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan ja Israelin kuninkuus lakkasi olemasta.  Miika profetia oli 
suunnattu Samarialle ja Jerusalemille, eli Israelin molemmille kuningaskunnille. Samarialaiset eli 
Israelien 10 heimoa rikkoivat Jumalaa vastaan  

i. Kansa: Käyttämällä pakanallisia uhrikukkuloita uhraamiseen ja rukoilemiseen (Miika 1:5) 

ii. Kansa: Pitämällä epäjumalankuvia (Miika 1:7) 

iii. Kansa: Harjoittamalla haureuden syntiä (Miika 1:7) 

iv. Kansa: Etsimällä vahingonteon mahdollisuuksia lähimmäisiänsä kohtaan (Miika 2:1) 

v. Kansa: Varastamalla ja tekemällä vääryyttä (Miika 2:2) 

vi. Kansa: Kieltämällä Jumalan Sanan saarnaajia tuomasta julki totuutta (Miika 2:6) 

vii. Kansa: Hylkäämällä puolisonsa (Miika 2:9) 

viii. Johtajat: Ottamalla lahjuksia (Miika 3:11) 

ix. Johtajat: Halveksimalla oikeutta, tekemällä väärän oikeaksi ja oikean vääräksi (Miika 3:9–10) 

x. Papit: Vääntäessään Jumalan totuuden rahaa vastaan (Miika 3:11) 
 
Sanalla sanoen Israelin 10 heimoa, Juudan ja Benjamin heimot rikkoivat Jumalan kymmentä käskyä ja 
kielsivät käskyistä saarnaamisen ja opettamisen. Jumala sanoi tästä kaikesta: ”Teidän saastutuksenne 
on saanut aikaan parantumattoman turmion.” (Miika 2:10) Tästä kaikesta seurasi se, että Jumala sanoi 
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kansalleen: ”He huutavat Herran puoleen, mutta Hän ei vastaa heille” (Miika 3:4), Samaria vietäisiin 
pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan v. 722 ja Jerusalem tuhottaisiin ja vietäisiin pakkosiirtolaisuuteen 
Baabeliin vuonna 605 ja 586 (Miika 4:10). 
 
Ystävät, eikö tämä ole kuin peilikuva meidän maastamme, kansastamme, johtajistamme ja 
papeistamme, niistä, jotka kieltäytyvät kuulemasta Jumalan Sanaa ja kääntymästä vilpittömässä synnin 
tunnustuksessa Elävän Jumalan, Israelin pyhän puoleen? Ystävät, eikö jo nyt kansamme ole hengellisesti 
viety pakkosiirtolaisuuteen, toisin sanoen, vieraiden, eksyttävien ja raakojen epäjumalien vangiksi? Eikö 
ole joka päivä nähtävissä, miten pimeyden ja perkeleen voimat ovat saaneet otetta valtaosasta 
kansaamme, niin, että Jumalan käskyjä rikotaan tahallaan ja yhden ainoan Jumalan nimeä pilkataan ja 
rakkaan Vapahtajamme kallista lunastustyötä herjataan.  Herra armahda meitä.  
 
Päivän saarnatekstissä Jumala puhuu profeetta Miikan kautta meille kaksi asiaa: 
 

1 Mitä tuoden minä voisin käydä Herran eteen (Miika 6:6)  
Sinä saat liittyä tähän profeetan kautta annettuun kysymykseen: ”Mitä tuoden minä voisin käydä Herran 
eteen, kumartua korkeuden Jumalan puoleen?” (Miika 6:6) Me ihmiset synnin sokaisemina kysymme, 
mitä minä voisin tehdä Jumalalle, mitä minun pitäisi tehdä Jumalalle?  
 
Ystävä, ihmisen omat pyrkimykset ja työt Jumalalle ovat kestämättömiä, voimattomia. Herra sanoo 
Jesajan kautta: ”Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän 
vanhurskautemme.” (Jesaja 64:6) Mitä me siis voisimme  

i. Tuoda Jumalalle 
ii. Tehdä Hänelle 
iii. Mikä lepyttäisi Hänen vanhurskaan vihansa 
iv. Mikä sovittaisi meidän syntimme ja saattaisi meidät Jumalan rakkaiksi lapsiksi ja niiksi, josta 

Raamattu sanoo: ”Nämä ovat ne jalot, joihin on koko Minun mielisuosioni.” (Psalmi 16:3) 
 
Jumalan oikea, vanhurskas ja pyhä laki kyllä ajaa sinut ahtaalle, niin ahtaalle, että tulet tietoiseksi siitä, 
ettet voi perisynnin turmeluksen alaisena täyttää Hänen lakiaan.  Jumala kyllä ilmoitti Israelille ja 
ilmoittaa sinulle, missä olet rikkonut, mutta vastaus siihen, mitä saat Elävän Jumalan varauksettoman 
Isän rakkauden ja mielisuosion, on muualla.  
 

2 Jumala on ilmoittanut sinulle mikä hyvä on (Miika 6:8) 
Mitä siis tarkoittavat sanat: ”Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on, ja mitä muuta Herra 
sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä.” 
(Miika 6:8)  
 
Sana ilmoittaa tarkoittaa ”astua toisen eteen ja sanoa suoraan”, ”julistaa”, ”astua toisen eteen ja tehdä 
tili”. Jumala on siis astunut eteemme, selkeästi ilmoittanut ja sanonut suoraan, mikä hyvä on. Ystävä, 
näin Jumala on astunut eteesi ja ilmoittanut: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen 
Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä 
teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, 
meidän Jumalamme kutsuu.” (Apostolien Teot 2:38–39) Jumala on ilmoittaa meille: ”Tehkää siis 
parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran 
kasvoista ja Hän lähettäisi Hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen.” (Apostolien Teot 
3:20) Tämä on se Jumalan ilmoitus sinulle; tunnusta syntisi ja Jeesuksessa Kristuksessa ne pyyhitään 
pois. Sillä ”Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta 
Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.” (Galatalaiskirje 3:22) Tämä on se, mistä pyhä Raamattu 
sanoo: ”Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on.” Ei ole mitään muuta tietä, ei mitään muuta 
Jumalalle kelpaavaa vanhurskautta, kuin Jeesus Kristus. Ei ole mitään muuta uhria, ei mitään muuta 
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hyvää, kuin yksin Jumalan Poika Jeesus, joka on syntynyt ihmiseksi, kärsinyt ja kuollut ristillä, noussut 
kuolleista ja astunut ylös Taivaisiin. Jakeiden 6 ja 7 sanathan puhuvat kuolemattoman ihmissielun 
sovituksesta, uhrista, jolla Jumala lepytetään. Nyt Jumala on lepytetty ja sinut on sovitettu Jumalan 
Pojan täydellisellä uhrilla ristinpuulla.  
 
Tässä siis täytyy erottaa vanhurskauttaminen ja siitä seuraavat hyvät teot.  Profeetta Miikan saarna 
sisältää syntisen vanhurskauttamisen Kristuksen lunastustyössä. Kristus rakasti laupeutta ja vaelsi 
nöyrästi Jumalan edessä, me emme tehneet sitä. Kristus uhrasi itsensä meidän edestämme, meidän 
syntimme pantiin Hänen päällensä, ja Hän lepytti vanhurskaan Jumalan, me emme sitä tehneet. 
 
Ystävä, Jumala on siis ilmoittanut sinulle, että pelastus synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta on 
Jumalan lahja sinulle, jonka lahjan Hän on antanut sinulle pyhässä kasteessa ja Hänen lahjoittamassaan 
ja aloittamassa uskossa. ”Sillä laki ja lain vaatimus saa aikaan vihaa mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole 
rikkomustakaan. (Roomalaiskirje 4:15) ”Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta.” 
(Roomalaiskirje 4:16) Kristus on täyttänyt lain sinun puolestasi ja Hänet tehtiin synniksi sinun tähtesi; 
kaikki sinun syntisi pantiin Jeesuksen päälle ja nyt sinulla on rauha Jumalan kanssa. Aamen.  
 
Harri Lammi, pastori, VDM 
Hyvän Paimenen luterilainen seurakunta, Loimaa / Pyhän Sanan luterilainen seurakunta, Forssa   


