
Jaak. 3:1-12
Puheemme

1. Veljeni, älkööt monet teistä ryhtykö opet-
tajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä
kovemman tuomion. 
2.  Me  kaikki  hairahdumme  monin  tavoin.
Jos  joku  ei  hairahdu  puheissaan,  hän  on
täydellinen  mies  ja  kykenee  hallitsemaan
myös koko ruumiinsa. 
3. Kun panemme hevosille suitset suuhun,
että ne tottelisivat meitä, me voimme ohjata
niiden koko ruumista. 
4. Niin myös laivat: vaikka ne ovat suuria ja
ankarien tuulten kuljetettavia, niitä ohjataan
varsin pienellä peräsimellä, minne perämies
tahtoo. 
5.  Samoin  kieli  on  pieni  jäsen  mutta  voi
kerskailla suurista asioista. Kuinka pieni tuli
- ja kuinka suuren metsän se sytyttää! 
6.  Myös  kieli  on  tuli,  vääryyden  maailma.
Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko

ruumiin  ja  sytyttää  tuleen  elämän pyörän,
itse syttyen helvetistä. 
7. Kaikkien petoeläinten, lintujen, matelijoi-
den ja merieläinten luonnon ihminen voi ke-
syttää ja on kesyttänytkin, 
8. mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty ke-
syttämään. Se on levoton ja paha, täynnä
kuolettavaa myrkkyä. 
9. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja
sillä me  kiroamme ihmisiä, Jumalan kal-
taisiksi luotuja. 
10. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous.
Näin ei saa olla, veljeni! 
11. Eihän samasta lähteensilmästä pulppua
makeaa ja karvasta vettä. 
12. Veljeni, ei viikunapuu voi tuottaa oliiveja
eikä viiniköynnös viikunoita. Eikä suolainen
lähde anna makeaa vettä.

Hillitsetkö kielesi?
Oletko kuluneella  viikolla puhunut  pahaa kenestäkään? Onko sinulta  jäänyt joku
hyvä sana sanomatta? Miten sinä olet  onnistunut  taistelussa kielen syntejä vas-
taan? Muistatko, että se henkilö, jolle puhut on Jumalan luoma ja siksi sanasi kos-
kevat aina myös suhdettasi Jumalaan?

Jaakobin kirjeen kolmannen luvun alku ei oikeastaan kaipaa selittelyjä, koska se on
liiankin ymmärrettävää. Vaikeutemme ei useinkaan ole ymmärtämisessä vaan sa-
nan noudattamisessa.

Opettajan vastuu
Veljeni, älkööt monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä
kovemman tuomion. (1)
Monet kristityiksi kääntyneet juutalaiset halusivat ryhtyä opettajiksi, koska heillä oli
hyvä Vanhan testamentin tuntemus. Jaakob varoittaa, että opettajien vastuu on suu-
ri, sillä heidän sanansa ja esimerkkinsä vaikuttavat toisten elämään. Jokaisen opet-
tajan tai johtajan on syytä pohtia, millä tavoin hän vaikuttaa toisiin. Sanoilla on nimit-
täin voima. Evankeliumin julistus tapahtuu sanoilla ja rakkauden teoilla. Politiikka on
sanoin tapahtuvaa tahtojen taistelua. Sanoilla voi olla aivan hirvittävä vaikutus, kun
niillä ajetaan kokonaisia kansakuntia sotaan ja väkivaltaan.

Me kaikki hairahdumme monin tavoin. Jos joku ei hairahdu puheissaan, hän on täy-
dellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. Kun panemme hevo-
sille suitset suuhun, että ne tottelisivat meitä, me voimme ohjata niiden koko ruumis-
ta. (2-3)
Se, mitä jätetään sanomatta, on usein yhtä tärkeää kuin se, mitä sanomme. Oikea
puhe ei ole vain oikeita sanoja vaan myös sitä että osaa vaieta tarpeen tullen. En-
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nen kuin avaa suunsa, on hyvä miettiä, onko se, mitä aikoo sanoa, totta, tarpeellista
ja rakkaudellista.

Kielen voima
Myös kieli on tuli, vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko
ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. (6)
Jaakob vertaa kielen voimaa tuleen. Hallitsematon kielenkäyttö voi saada aikaan
valtavaa tuhoa. Langenneessa maailmassa myös Saatana voi käyttää kielen synte-
jä erottamaan ihmisiä toisistaan ja luomaan vihollisuutta näiden välille. Väärät ja vi-
hamieliset sanat satuttavat ja levittävät tuhoa nopeasti, sillä niiden seurauksia on
vaikea pysäyttää. On väärin ajatella, että voi huoletta sanoa mitä tahansa ja pyytää
tarpeen tullen anteeksi jälkikäteen, sillä loukkaavista sanoista jää aina arvet. Muuta-
ma vihanpuuskassa  sanottu  sana  voi  tuhota  pitkäaikaisen  ihmissuhteen.  Ennen
kuin puhuu, on tärkeää muistaa, että sanat ovat kuin tuli. Niiden aikaansaamaa tu-
hoa on vaikea hallita ja tehdä tyhjäksi jälkeenpäin.

Kielen hillintä
...mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Se on levoton ja paha, täynnä
kuolettavaa myrkkyä. (8)
Vaikka kieltä ei voikaan täysin hallita, kielenkäyttöä voi hillitä. Emme taistele kielen
tulta vastaan oman voiman, me varassa, vaan Pyhä Henki antaa meille itsehillintää
ja voimaa hallita sanojamme. Kun loukkaannumme, Hän muistuttaa Jumalan rak-
kaudesta, niin ettemme vastaa vihan vallassa. Kun meitä arvostellaan, Hän paran-
taa haavat ja auttaa meitä hillitsemään itsemme, niin ettemme sivalla sanoillamme
takaisin.

Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltai-
siksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni! Eihän
samasta lähteensilmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä.  Veljeni, ei viikunapuu
voi tuottaa oliiveja eikä viiniköynnös viikunoita. Eikä suolainen lähde anna makeaa
vettä. (9-12)
Puheemme ovat usein ristiriidassa keskenään. Toisinaan puhumme oikeita ja Juma-
lan tahdon mukaisia sanoja, toisinaan taas vääriä ja tuhoavia. Meidät on tehty Ju-
malan kuvaksi, mutta vaara puhe muistuttaa syntisestä luonnostamme. Jumala kui-
tenkin muuttaa meitä sisältä käsin. Kun Pyhä Henki saa puhdistaa sydämemme,
Hän antaa meille voimaa hillitä kieltämme niin, että puhumme Jumalan mielen mu-
kaisesti. 

Luku 3 tiivistää hyvin sen, millaista on Jumalan mielen mukainen ja millainen lihan
mielen mukainen puhe:

 
Jumalan mielen mukainen puhe

◦ ilmaisee kiitollisuutta (3:9-10)
◦ on puhdasta (3:17)
◦ rakentaa rauhaa (3:17) 
◦ on lempeää (3:17)
◦ ottaa huomioon erilaiset näkökulmat (3:17)
◦ on armollista (3:17)
◦ heijastaa Hengen hedelmää toisia kohtaan (3:17-18)
◦ edistää oikeudenmukaisuutta (3:17)
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◦ ei teeskentele vaan pysyy totuudessa (3:17)

Lihan mielen mukainen puhe
◦ kerskailee (3:5-6) 
◦ kiroaa (3:9-10) 
◦ kumpuaa katkeruudesta (3:14)
◦ keskittyy maallisiin asioihin (3:15)
◦ saa aikaan riitaa ja eripuraa (3:16)
◦ vääristää totuutta (3:14)
◦ lietsoo epäjärjestystä (3:16)
◦ ruokkii pahuutta (3:8, 16).

Puhu totuus, koko totuus ja ainoastaan totuus
Muistan, miten syvästi kunnioittamani uskonnonopettajani kirjoitti taululle:
"Puhu totuus, koko totuus ja ainoastaan totuus!"  Tänä päivänä on muotia väittää,
että mitään ehdotonta totuutta ei  olekaan. On vain likiarvoja ja tulkintoja.  Lisäksi
usein korostetaan sitä, että sanat eivät riitä ilmaisemaan todellisuutta riittävästi. 

Yllättävän nopeasti tällaiset puheet menettävät merkityksensä käytännön elämässä.
Kun esimerkiksi kaksi autoa ajaa kolarin, niin kuljettajat saattavat esittää hyvinkin
erilaiset versiot siitä, mitä tapahtui. He siis tulkitsevat kokemaansa omasta vinkkelis-
tään. Mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että kolari olisi tapahtunut kahdella eri taval-
la. Oli vain yksi kolari. Jotta se yksi ja ainoa totuus saataisiin kolarista selville, niin
paikalle kutsutaan poliisi ja kolarin silminnäkijöitä kuulustellaan ja jarrutusjäljet mita-
taan tarkkaan.

Käytännön arkielämää voidaan elää vain siitä lähtökohdasta, että asioista on totuus,
vaikka sen selville saaminen olisi kuinka vaikeaa. Totta on tietysti, että me olemme
rajallisia ihmisiä, joiden on kovin vaikea nähdä asioista totuutta pelkästään siitäkin
syystä, että tiedämme niin kovin vähän usein erittäin monisäikeisistä tapahtumasar-
joista, joihin tavalla tai toisella joudumme mukaan ja joista joudumme myös ajatuk-
siamme lausumaan. Vain Jumala näkee koko totuuden. Voidaksemme ajatella aivan
ajallisistakin asioista oikein tarvitsemme Jumalan ilmoitusta, Hänen sanallista pu-
hettaan. Siihen suhteuttamalla omat kokemuksemme voimme löytää luotettavan to-
tuuden.

Kehotus: "Puhu totuus, koko totuus ja ainoastaan totuus!" on myönteinen luonteel-
taan. Me emme välttämättä tiedä kaikkia asioita, jotka johonkin tapahtumaan liitty-
vät,  mutta  jos tunnemme Herran Jeesuksen omana Pelastajanamme ja elämme
herkällä omallatunnolla Jumalan kasvojen edessä, tiedämme varsin hyvin, milloin
puhumme totta ja milloin emme. Pyhä Henki asuu Jumalan lapsessa ja johdattaa
häntä kaikkeen totuuteen.

Valheen tuhannet kasvot
Totuus on vain yksi, mutta valheella on lukemattomat kasvot. Valehtelua on mm sel-
lainen "vilpitön totuuden puhuminen", jossa puhumme asioista, joita emme riittävän
hyvin tunne antaen sellaisen kuvan, kuin tuntisimme ne. Kun ihmisen ylpeyden eräs
erityistuntomerkki on halussa kohotella rintoja siitä, että tietää jonkin asian 10 mi-
nuuttia ennen kuin muut,  kiusaus huhujen levittämiseen ja omien tuntemustensa
kertomiseen totuutena on todellinen.
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Erityisen salakavalaa valehteleminen on silloin, kun emme puhu mitään muuta kuin
totta, mutta jätämme tiettyjä asiaan liittyviä seikkoja kertomatta. Jälkikäteen saatam-
me vielä henkeen ja vereen asti puolustaa puheitamme, vaikka totuus, josta on tie-
toisesti jätetty kertomatta olennainen osa, on valehtelun muoto. Poliittinen keskuste-
lu ja hengellisten liikkeiden väliset kiistakysymykset ovat usein totuudesta valehte-
lua juuri tällä tavalla. Eduskunnan palopuheista ja sanomalehtien etusivun uutiset
ovat pullollaan valheellisuutta ja toisten painamista ja omien itsekkäiden motiivien
kaunistelua.

Ainakin yhtä yleistä on kertoa aivan koko totuus kuitenkin niin, että siihen lisätään
pikku annos johdattelevaa tulkintaa. Asiat muuntuvat yllättävän helposti aivan vasta-
kohdikseen aivan muutaman sanan lisäyksellä pitkään ja ehkä hyvinkin perusteelli-
seen selostukseen, joka pitää yhtä tosiasioiden kanssa.

Valehtelua ovat myös juoruamisen kaikki muodot. Aikakausilehdistö, viihdeohjelmat,
sosiaalinen media ja ystävysten kahvikekkereitä pidetään pystyssä juuri tällä val-
heen muodolla. Valhe on Valheenruhtinaan sitomien ihmisten suuri ilon ja viihteen
aihe. Juoruaminen on valehtelua siksi,  että siinä pääsääntöisesti  pyritään toisten
edesottamuksia levittelemällä joko tulemaan omien himojen noudattamista tai pai-
namalla muita pyritään nostamaan itseään.

Luottamuksen pettäminen kuuluu myös valheen piiriin. Kun puhut sellaista, minkä
toinen on luottamuksella uskonut vain sinulle, valehtelet, vaikka lauseittesi sisältö
olisi kuinka totuudellista tahansa. Yhtä lailla valehtelua on se, että pitää suunsa kiin-
ni silloin, kun muut ovat puhuneet valhetta tai juoruilleet ilkeästi muista.

Kaikkein yleisintä valehtelua on  liioittelu ja vähättely. Kalamiesten juttuihin ei juuri
tästä syystä hevin tahdota uskoa. Ihmisen suuruudenhulluus teetättää hänellä häm-
mästyttävän paljon töitä, mutta puhuttaa häntä myös paljon. "Sydämen kyllyydestä
suu puhuu."

Harva meistä on kuitenkaan valmis tunnustamaan valheeksi erilaisten nimilappujen
kiinnittämistä toisiin ihmisiin. Pikemminkin puolustamme tätä käytäntöä sillä, että jo-
tenkin ihmisiä ja heidän käytöstään on luokiteltava. Jotkut ovat siis fasisteja, toiset
ateisteja, uskovaisia, sairaita, kommunisteja, lestadiolaisia, liberaaleja, legalisteja,
vanhanaikaisia, katolisia, sivistymättömiä jne.

Valheiden moninaiseen kirjoon kuuluu myös itsensä pettäminen, josta seuraa usein
ns. hyväuskoista väärää puhetta. Pinnallinen ihmisten arviointi kysymättä ihmisten
motiiveja kuuluu myös usein tähän joukkoon. Kun ei uskalleta katsella totuutta omis-
ta motiiveista suoraan, niin ei myöskään haluta nähdä ehkä epäonnistuneen ihmi-
sen oikeita vaikuttimia.

Vannominen
Jotain luonnollisessa tilassa Jumalasta erossa elävän ihmisenkin kaipauksesta to-
tuuteen kertoo se, miten kierot johtopäätökset tämä aika on tehnyt Jeesuksen kiel-
losta vannoa. Aikamme pitää jotenkin rehellisempänä sitä, että ei mennä naimisiin
ja luvata Jumalan ja ihmisten edessä pysyä uskollisina kuolemaan asti, vaan men-
nään asumaan yhteen niin, ettei luvatakaan mitään lopullista uskollisuuden suhteen.
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Kuitenkin yhdessä eläminen edellyttää keskinäistä luottamusta ja uskollisuutta. Siksi
avoliitto perustuu siihen avoimeen valheeseen, että ei haluta sitoutua uskollisuuteen
ja luotettavuuteen. Avioero on toki valapattoisuutta, mutta avoliitto on myös tietoista
valheen varaan rakentamista.

Jeesus kielsi vannomisen, koska sellaiselle, joka elää Jumalan edessä totuudessa,
vannominen on tarpeetonta.  Jokainen totuuden vahvistukseksi  esitetty  sana itse
asiassa todistaa puhujansa pääsääntöisestä valheellisuudesta. Jeesuksen kielto ei
kuitenkaan tarkoita sitä, että uskova ei saisi antaa valaa tai juhlallista vakuutusta oi-
keusistuimissa, joihin kokoontuu ihmisiä, jotka eivät vaella Jumalan valtakunnan to-
tuudessa. Kun Jeesusta vannotettiin, oliko Hän Kristus, Jumalan Poika, Hän vasta-
si, että Hän oli, niin kuin Hänestä oli sanottu. Tilanteen surkeus oli siinä, että van-
nottaja itse eli valheen vallassa. 

Kohteliaat valheet
Aivan oma lukunsa ovat sitten ns. kohteliaisuus valheet. Joku kysyy: "Miten jaksat?"
ja sinä vastaat: "Hyvin". Omatuntosi todistaa sinut valehtelijaksi, kun sinulla ei mene
hyvin. Ja sinä puolustaudut:  "Ei kai minun ole jokaiselle ihmiselle oman elämäni
taakkaa kaadettava!" Ei olekaan, mutta ei sinun silti tarvitse valehdella. Voit kertoa,
että sinulla ei mene erityisen hyvin, mutta ettet halua taakoittaa toista huolillasi, jos
et niihin erityisesti tarvitse juuri kysyjän apua. Sinun ei tarvitse myöskään vastoin si-
simpiä tunteitasi kehua mautonta vaatekappaletta. Voit sen sijaan aina löytää sel-
laista hyvää sanottavaa kanssaihmisistäsi, että puhut myös totta. Ja vain totuudelli-
nen tuottaa hänelle myös todellista iloa.

Hyvän käytöksen kultainen kirja kyllä opettaa meitä suomalaisia käyttämään kohte-
liaita ilmaisuja, kiittämään saamistamme palveluista, osoittamaan arvostusta vierail-
lemme ja hymyilemään asiakkaillemme. Mutta jos kysymys on näyttelystä, niin kuin
asia kovin usein on, kyllä se on raskasta puuhaa. Kun päästään kotiin tai pinna pet-
tää, alkaa tulla ulos sitä aitoa sisintä, joka ei ole välttämättä kaikkein mukavinta mui-
den kuulla. On tietysti niitäkin, jotka yrittävät kulkea koko elämänsä läpi kilttiä näy-
tellen kelvatakseen muille. Mutta ei heidän psyykeensä usein sitä kestä. Epäaito
elämä on raskasta. Ajan mittaan se vie monet loppuun palamiseen.

Avoimet ja suljetut likakaivot
Siksi tämän päivän suomalainen kielenkäyttö pitääkin jonkinmoisena ihanteena kai-
kenlaisen kaunokielisen kulissien rakentamisen välttämistä. Ollaan raivorealisteja,
hurttahumoristeja tai kaadetaan muuten vain koko sisäinen roskakori lähimpien tai
jopa tiedostusvälineissä kauempienkin  niskaan.  Onhan aito  sisäisen pahuutensa
näyttäminen sentään reilumpaa kuin farisealainen sievistely ja ontot kohteliaisuudet.
Kun sydän työntää koko pahuutensa joka tapauksessa sanoiksi, niin ollaanhan sitä
ainakin rehellisiä ja aitoja tässä puuhassa. Sydämen likakaivojen tyhjentelystä on
tullut joko taiteen laji tai se on muuten vain muutettu hyveeksi.

On tietysti joukossa aina niitäkin, jotka joko luontaiseen ujoutensa tai puhumisen
vaikeutensa vuoksi saavat näyttämään itsensä lähes pyhimyksiksi muiden joukos-
sa. Tällainen syrjään vetäytyjä tai viereltä kuuntelija saattaa kuitenkin helposti sor-
tua tuomitsemaan toisten tarpeellisetkin puheet tarpeettomiksi. Hyvä vitsi tai kokka-
puhe ei välttämättä nimittäin ole turhan puhumista. Huumorilla voidaan avata lukittu-
ja  sydämiä  jopa evankeliumin  ilosanomalle.  Usein  jopa hirvittävintä  katkeruuden
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purkamista on mykkäkoulu, jossa ei ole vaaraa "turhista sanoista" mutta jossa sa-
nattomin  sanoin  annetaan  koko  katkeruuden  ja  vihan  purkautua.  On  olemassa
myös sanattomien sanojen kieli, joka joissain kulttuureissa saattaa olla jopa keskei-
sempää kuin ääneen lausutut sanat. Mutta sanattomat sanat kertovat aivan samalla
tavalla ihmissydämestä kuin ääneen lausututkin.

Turhat sanat
Maailma on täynnä sanoja. Ja miten valtava määrä niistä onkaan turhia, tarpeetto-
mia, kiusallisia, hyödyttämiä, vietteleviä ja juonittelevia. Kaikkien niiden takana on
sydän, joka ei voi peittää totuutta itsestään. 
"Ei ole sanaa kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne." (Ps. 139:5) 
Valheelliset sanat kertovat, eivät välttämättä heti, mutta ennemmin tai myöhemmin
lausujansa sydämen valheellisuuden. Viimeisellä tuomiolla tuomioperusteeksi riittää
se, mitä olemme ääneen sanoneet.

"Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on
tuomiopäivänä tehtävä tili." 
Jumala puhuu, puhuu paljon, mutta yksikään Hänen sanansa ei ole turha. Jokai-
seen sisältyy totuus ja voima. Yksikään Jumalan sana ei jää turhaksi. Jokainen vai-
kuttaa. Ihmisen sanatkin on tarkoitettu vaikuttaviksi, viemään eteenpäin totuutta ja
rakkautta. Turhat sanat eivät ole merkityksettömiä sanoja, ne ovat tuhoisia sanoja.
Turhat sanat syövät totuutta, ne murtavat oikeiden sanojen uskottavuutta, ne paljas-
tavat puhujiensa sydämen tyhjyyden ja erämaan. Ne kertovat, että Jumalan totuutta
ei ole otettu vastaan, eikä Jumalan Sana ole päässyt vaikuttamaan sisältöä, elämää
ihmissydämeen.

Sana ja luottamus
Sanat on tarkoitettu yhteyden välineeksi. Ne rakentavat luottamusta, viestittävät to-
tuutta, sydämen rakkautta, arvostusta ja ystävällisyyttä. Turhilla sanoilla ihminen ei
vain ole tekemättä mitään, vaan tuhoaa aitojen sanojen merkitystä. Turhat sanat
viestittävät eivät vain sanojansa sydämen turhuutta, vaan myös hänen asennettaan
viestin kohteeseen. "Et ole mitään!" Mutta juuri välinpitämättömyyden ilmaisuina ne
nousevat Jumalan käskyä:  "Rakasta lähimmäistäsi!"  vastaan. Siksi Paavali kirjoit-
taa: 
"Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee
kullekin vastata." (Kol. 4:6)

Ihmisten keskinäisen luottamuksen syntymiseen ei tarvita tekoja. Sanat riittävät. Sa-
nojen perusteella näkemättä toisen tekoja, ihminen saattaa avata sydämensä täy-
dessä  luottamuksessa  toiselle.  Tietenkin  sanoilla  rakennettu  luottamus  voidaan
teoilla myöhemmin tuhota, mutta luottamus ei ala teoista eikä näytöstä. Jumalakin
lähestyy ihmistä sanoillaan. Sanojen totuudellisuus ja aitous tunnistetaan herkästi.
Jumala on asettanut ihmiseen herkät tuntosarvet, joilla hän mittaa sanoja. Jokainen
ihminen tunnustaa Jeesuksen sanojen totuuden:
"Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihmi-
nen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta
pahaa." 

Ensin on sydän, sitten tulevat sanat ja lopulta teot. Jos sanat paljastavat hyvän sy-
dämen, hyviä tekoja on helppo odottaa. Jos sanat paljastavat pahan, ilkeän tai epä-
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rehellisen sydämen, hyviä tekoja on turha odottaa. Taitavasti sommitellut pettäjän
sanat voivat tietysti  vilpittömän sydämen viedä harhaan, mutta hyvä sydän, joka
haluaa pysyä totuudessa, tulee yllättävän nopeasti näkemään petollisten sanojen
takaa pahan sydämen.

Puhe on tärkeää
Kun toisaalta valehtelu ja toisaalta turhat puheet ovat niin äärimmäisen yleisiä, supi-
suomalainen tapa tulkita käskyä: "Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi!" on
se, että pidetään suu kiinni niin pitkälle kuin mahdollista. Varsinkaan suomalaista
miestä ei juuri voikaan syyttää suupaltiksi ainakaan silloin, kun hän työstä väsynee-
nä saapuu kotiinsa ja kun hänen vaimonsa mielellään kuulisi jotain kuluneen päivän
tapahtumista. Raamatun kehottaa meitä kuitenkin nimenomaan puhumaan. Puhe
on tärkeää. Se ei ole vain omien ajatusten ja tahdon välittämiseen välttämätön väli-
ne, vaan se on ennen kaikkea rakkauden osoittamisen perusväline. Käskyn todelli-
nen sisältö on kuitenkin: "Ajattele ihmisestä hyvää, puhu ihmisestä hyvää, yritä ym-
märtää ne myönteiset syyt, jotka johtivat tiettyihin tekoihin ja selitä asiat parhain
päin." 

Jumala välittää meille pelastuksensa puheensa eli sanansa välityksellä. Hän antoi
myös omilleen tehtävän julistaa evankeliumin totuutta ihmisten pelastuksesi. Ei ole
siis suurempaa rakkautta kuin julistaa evankeliumin totuutta. Juuri totuus synnyttää
luottamuksen ja totuus tekee ihmisen vapaaksi. Totuudessa pysyvän ei tarvitse näy-
tellä, hän saa olla aito niin suhteessaan Jumalaan kuin ihmisiinkin.

Miten voi päästä totuuteen?
Mutta miten sitten ihminen voi  päästä valheellisuuden verkosta totuuden vapau-
teen? Siihen eivät ikävä kyllä auta parhaatkaan päätökset puhua vain totta, tai niin
kuin tänä päivänä usein kuulee sanottavan pyrkimys olla rehellinen itselleen. Sehän
ikävä kyllä merkitsee usein sitä, että ihminen on sillä tavalla rehellinen itselleen, että
noudattaa avoimesti sisimpänsä tunteita ja himoja - usein järkyttävin seurauksin.

Vain Jeesus Kristus kykenee vapauttamaan meidät totuuteen. Hän lähestyy meitä
totuuden sanan välityksellä. Jos ja kun sinä taivutat sydämesi Jeesuksen totuuteen
itsestäsi,  tunnustat oman valheellisuutesi ja pyydät sitä anteeksi sillä perusteella,
että Jeesus on jo kärsinyt sen rangaistuksen, joka sinulle valheellisuudestasi syystä
kuuluisi Golgatan ristin tuskissa, niin saat kaiken menneen anteeksi ja Pyhä Henki,
Totuuden Henki asettuu asumaan sinuun ja alkaa sisältä, sydämestäsi käsin muut-
taa puheittesi sisällön totuudellisiksi.

Puhuva ja julistava seurakunta
Kun Pyhä Henki laskeutui helluntaina seurakunnan ylle, alkoi ylistyksen ja pelastus
sanoman julistuksen uusi aikakausi, joka jatkuu yhä tänään. Missä vain joku ihmi-
nen  saa  kohdata  Jeesuksen  omana  Vapahtajanaan,  hänen  puheittensa  sisältö
muuttuu. Hän alkaa ylistämään Jumalaa ja korottamaan Jeesusta, Hänen ristiään ja
Hänen ylösnousemustaan. Pyhä Henki ei siis suinkaan sulje ihmisten suita, vaan
täyttää suun uudella sisällöllä. Vainojen keskellä hajaantuneen alkuseurakunnan jä-
senet eivät yksinkertaisesti kyenneet pitämään suitaan kiinni pelastussanomasta. 
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Herra  Jeesus  haluaa  tänäänkin  ihmisen  sydämen.  Saadessaan  sen,  Herra  saa
myös ihmisen suun ja kädet ja jalat omikseen ja käyttöönsä. Elämän janoisille vuo-
taa Jumalan Pyhän Hengen uusi virta evankeliumin sanassa. 

Totuuden viesti
Jumala on antanut meille oman Sanansa välineeksi, jonka kautta henkilökohtainen
keskustelu ja rakkaussuhde Jumalan ja ihmisen välille voi muodostua. 
1. Jumala viestittää meille Sanallaan Jeesuksen ristin uhriin perustuvaa anteeksian-
tamusta, sen taustalla olevaa suunnattoman syvää Isän rakkautta syntistä ihmistä
kohtaan. 
2. Sana viestittää meille Hänen armonsa suuruutta ja arvoa, jonka armo liittää mei-
hin itsessämme synnin tähden tuomion ansaitseviin. 
3. Jumala viestittää meille myös opetusta johdattaakseen meitä totuuden tielle ja
vaeltamaan Hänen tahtonsa mukaan. 
4. Herra viestittää meille Sanallaan myös nuhdetta, kun olemme langenneet. Hän
haluaa Sanansa kautta johtaa meitä päivittäiseen parannukseen (mikä ei tarkoita
sitä, että saa tehdä kohtuullisen määrän syntiä päivittäin, koska kumminkin kaiken
saa anteeksi). Päivittäinen parannus on niin kuin kaikki parannus kertakaikkista syn-
nin tuomitsemista ja hylkäämistä elämässämme ja turvautumista yksin Jeesuksen
ristillä vuodattaman sovintoveren armoon. Todellinen parannus vie aina anteeksian-
tamuksen omistamiseen. 

Anteeksiantamus taas ei  ole  vain jonkinlainen tunnetilan vaihdos.  Ennen sitä oli
paha olla, kun omatunto syytti. Sen jälkeen on hyvä olo. Anteeksiantamus ei ole
ensi sijassa sitä, vaan sitä, että kaksi keskenään ristiriidassa olevaa henkilöä pää-
see jälleen yhteyteen ja sovintoon keskenään. Anteeksiantamus on henkilösuhteen
korjaantumista myös sillä lailla, että se vaikuttaa käytökseemme Herraa ja toista ih-
mistä kohtaan.

Jos ja kun Herra viestittää sanansa kautta meille kaikkea tätä, meiltä kysytään ensin
avoimia korvia kuulla ja ottaa vastaan Hänen Sanansa. Meiltä kysytään Samuelin
asennetta:  "Puhu,  Herra,  palvelijasi  kuulee!" Mutta  edelleen kun Herra  viestittää
meille Sanallaan kaikkea tätä, Jumalan lapsen tehtävä on käyttää omaa kieltään sa-
malla tavalla anteeksiantamuksen, arvostuksen, opastuksen ja nuhteen välineenä,
välineenä, jota käytetään toisen hyväksi. 

Aivan tavallisessa keskustelussa alkusyksyn ilmoista voimme viestittää toiselle ihmi-
selle joko sitä, että emme toivo hänen sotkeutuvan meidän asioihimme, tai sitä, että
arvostamme häntä, haluamme yhteyttä hänen kanssaan ja haluamme olla totuudel-
lisia. Näin puheiden asiasisältö itsessään ei ole ratkaisevaa. Tietenkään se ei saa
olla tosiasioiden vastaista, yli tai alle totuuden, vaan koko totuus ja ainoastaan to-
tuus. Mutta parhaatkin totuutemme ovat pelkkää julmuutta, ellemme viestitä puheis-
samme samalla myös rakkautta ja todellista halua elää yhteydessä ihmisten kans-
sa, halua rakentaa luottamussuhdetta heidän kanssaan.

Me tarvitsemme Jeesusta sydäntemme ja puheidemme Muuttajaksi. Tarvitsemme
sellaista jatkuvaa yhteyttä Häneen, että Hänen työnsä saa edetä elämässämme.
Ennen kaikkea tarvitsemme uuden elämän Herralta,  tarvitsemme Pyhän Hengen
uudistavaa työtä, niin että elävän veden virrat pääsisivät meidän puheidemme kaut-
ta leviämään ympärillemme. Vain Pyhä Henki voi meissä synnyttää kiitoslaulun Her-
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ralle.  Vain  Häneltä  saatu  anteeksiantamus  voi  taivuttaa  meidät  antamaan veljil-
lemme anteeksi. Vain Herran elämä meissä voi muuttaa pahat puheet suustamme
toisten ihmisten siunaamiseksi, rohkaisemiseksi ja ymmärtämiseksi.

Pahaa puhumaton pastori Itoo
Kun aikanaan aloitimme ensimmäisen seurakunnan istutuksen Tokushiman läänis-
sä Japanissa, juuri eläkkeelle päässyt 70 vuotta vanha pastori Ei’ichi Itoo, tuli meitä
auttamaan, kun tiesi omasta kokemuksestaan lähetystyössä Kiinassa, miten haas-
tavaa on uuden seurakunnan aloittaminen erittäin vahvasti buddhalaisessa läänis-
sä. Hän kävi meitä pari kertaa kuukaudessa tukemassa ja olen tänäkin päivänä hä-
nelle suunnattoman kiitollinen. Olen kääntänyt hänen elämäkertansa suomeksi. Se
löytyy kotisivustostamme nimellä ”Herra elää”. 

Pastori Itoo oli  aina hymyilevä mies. Hänellä oli  evankelistan lahja ja hän vieraili
Suomessakin kolmeen otteeseen. Eräs hänen silmiin pistävä ominaisuutensa oli se,
ettei hän puhunut pahaa kenestäkään. Kun tiesin se, päätin panna hänet koetuksel-
le. Iltakokouksen jälkeen lähdin viemään häntä Tokushiman asemaalle. Kysäisin hä-
neltä, mitä mieltä hän oli Kainanin seurakunnan pastorista, joka oli aiheuttanut mel-
koisen  skandaalin  käyttäytymisellään.  Pastori  Itoo  kuului  samaan  kirkkokuntaan
kuin Kainanin seurakunta ja oli erittäin hyvin selvillä siitä ikävästä tilanteesta, mikä
siellä vallitsi. Ajattelin, että nyt pastori Itoonkin olisi pakko puhua miehestä pahaa.
Mutta yllätyksekseni hän ei vastannutkaan kysymykseeni vaan alkoi välittömästi ru-
koilla ääneen tuon pastorin puolesta. Hän ei suostunut puhumaan miehestä pahaa
vaan puhui hänestä Jumalalle. Sain melkoisen opetuksen, josta olen tänään kiitolli-
nen. 

Evankeliumi ja ylistys
Vain Pyhä Henki voi varustaa meidät sillä voimalla, että rohkenemme avoimesti ker-
toa Jeesuksesta toisille ihmisille. Jaloin ja tärkein tehtävä, mikä kielellemme on us-
kottu, on kuuluttaa evankeliumin ilosanomaa siitä, että jokainen katuva syntinen saa
Jeesuksen tähden syntinsä anteeksi ja pääsee Jumalan ihmeellisen lahjan tähden
iankaikkisen elämän omistajaksi. 

Mutta Herra Jeesus on täälläkin tänään keskellämme. Hän haluaa koskettaa sinun
elämäsi kipeisiin kohtiin, joissa synti on turmellut kykysi puhua toisten kanssa. Hän
haluaa antaa sinulle anteeksi, Hän haluaa avata ja vapauttaa sen, mikä sinussa on
ollut tukossa Hänen sanalleen ja toisten ihmisten tarpeille. Hän voi ja haluaa sen
tehdä sinulle tänään.

Emmekö etsisi ja pyytäisi suurta Vapahtajaa oman sydämemme, suumme ja kor-
viemme Herraksi ja Pyhittäjäksi. Siksi haluamme tänään oman kielemme synnit tun-
nustaen huoata Herran puoleen: Anna syntini anteeksi. Tee minusta yksi niistä, jot-
ka aidosti ja iloiten saavat kertoa muillekin Jeesuksesta.
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