
”Itsensä tutkiminen”
Jumalan rauhaa teille hyvät ystävät! Tänään on itsensä tutkimisen sunnuntai. 
Käymme heti alkuun pyytämään Jumalan sekä Herramme Jeesuksen Kristuksen 
johdatusta ja armoa tälle illalle. Rukoilemme...

Kun puhutaan itsensä tutkimisesta, niin mieleemme nousee ajatus, että millä tavalla 
me oikein itseämme tutkimme? Itsensä tutkimistahan on hyvinkin monenlaista.

Moni miettiikin, etten ole sen pahempi kuin tuo naapuri tai tuo lähin ystävä tai 
vakkapa oma puoliso tuossa rinnalla. Me herkästi vertaamme itseämme toisiin 
ihmisiin, vallankin maallisessa mielessä.

Tämä onkin hyvin luonnollista, sillä me elämme kilpailuyhteiskunnassa. Kilpaillaan 
sillä, millaiselta minun ja perheeni ulkokuori näyttää. Kuinka loistavalla autolla ajan 
ja millaisessa asunnossa asun.

Minulla tulee olla vähän loisteliaampi asunto kuin tuolla toisella, samoin auto jne. 
Suorastaan yhteiskunta vaatii tällaista kilpailua. Tämä puolestaan johtaa siihen, että 
heikoimmat väsyvät ja nääntyvät tässä oravanpyörässä. 
Tulee masenmusta, alkoholismia, huumeita, jne. Ja kun mikään ei näytä auttavan, niin 
sitten jopa saatetaan päättää päivät.

Tällaiseen suorituskierteeseen yhteiskunta ajaa meitä ja erityisesti Jumalan vastustaja 
ja maailman ruhtinas, saatana.

On hyvin tärkeää se, ettemme anna tällaisten voimien vaikuttaa jokapäiväiseen 
elämäämme. Meidän tulisi löytää tasapaino ja rauha kaiken kiireen ja valtavan 
kilpailun keskellä.

Millä tavalla me sitten löydämme sen, kysymme? Ja millä tavalla meidän tulisi 
sitten tutkia itseämme?

Hyvät ystävät. Eiköhän se paras lääke kaikkeen tähän löydy Pyhästä Raamatusta. 
Paavali mm. kirjoittaa (2Kor.13:5): ”Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa 
itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä  
koetusta.”

Vaikka tässäkin kehotetaan koettelemaan ja tutkimaan itseämme, niin se ei suinkaan 
tapahdu oman viisaumme varassa, vaan siten, että Jumalan sana saa paljastaa meidän 
sielumme ja sisimpämme.

Ensimmäinen asia on se,     että me sanan valossa peilaamme, olemmeko me uskossa, 
vai emmekö ole.



Yksi selvä merkki uskosta on se, josta apostoli Paavali puhuu mm . (Room.8:16). 
Siellä hän kirjoittaa: ”Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme 
Jumalan lapsia.”

Pyhän Hengen todistus on varma merkki siitä, että olemme uskossa Herraan 
Jeesukseen ja samalla Jumalan lapsia. Sanoihan apostoli tuossa 2 Korinttolaiskirjeen 
kodassakin: ”Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä?” 
Hengen todistus on hyvin tärkeä. Se tuo myöskin sitä uskon varmuutta, josta 
uskovien seurakunnassa puhutaan. 

Toisaalta uskon varmuuskin on meidän lihallisuutemme tähden häilyväistä. 
Aikoinaan, kun tulin uskoon ja kuulin opetusta uskon varmuudesta, niin ajattelin, 
kuinka uskovat ovat niin varmoja pelastuksesta. Koin, että milulla ei tuollaista uskon 
varmuutta ollut, kun niin herkästi lankeilin yhä uudelleen ja uudelleen samoihin 
synteihini.

Mutta sitten kun sain raamattuopetusta Kansanlähetyksen lähetyskeskuksessa 
Ryttylässä , niin ymmärsin, että se, että lankean yhä uudelleen ja uudelleen ei viekään 
minulta pois  sitä pelastusta, minkä Herralta olen saanut. 

Lankeaminen tapahtuu nimittäin Herramme kämmenellä. Olemme silloinkin, kun 
lankeamme johonkin syntiin, Herramme kämmenellä. Lankeemus tapahtuu 
Vapahtajamme yhteydessä. 

Monesti jopa Jeesus sallii sen tapahtua, jotta me ymmärtäisimme, että olemme 
uskovinakin edelleen syntisiä ja armoa tarvitsevia. Meistä ei ole itsessämme tullut 
täydellisiä ja pyhiä, vaan olemme edelleenkin lujasti lihaa, verta, luuta ja nahkaa. 
Se pyhyys mikä meissä on, on lahjaksi saatua Jeesuksen pyhyyttä.

Vanhassa Testamentissa on minusta tähän liittyen hyvä sana, joka kertoo, että 
olemme lankeavaisia olentoja. Siellä sanotaan (Sanal.24:16): ”Sillä seitsemästi  
vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat  
onnettomuuteen.” 

Jos ihminen ei halua kuulua Jeesukselle, niin hän pysyy jumalattomana. Ja sitten 
vielä se, että jos uskoon tulon jälkeen emme haluakaan tehdä parannusta ja nousta 
jälleen. Silloin me paadutamme itsemme ja joudumme oman onnemme varaan.

Mutta niin kauan kuin me haluamme kuulua Jeesukselle ja olemme aina valmiit 
synneistämme tekemään parannusta, niin Herramme ei jätä meitä. 

Itseäni on monesti rohkaissut sana apsostoli Paavalilta (Fil.1:6): ”varmasti luottaen 
siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen 
Jeesuksen päivään saakka.” 



Lihallisuudestamme kertoo myös keskittymiskykymme. Itsekin olen huomannut, 
kun olen valmistanut r-opetusta, että ajatukset tahtovat harhaantua välillä sinne sun 
tänne, ajallisiin asioihin ja erityisesti keskeneräisiin töihin.

Nämä ajalliset asiat tahtoivat häiritä keskittymistä tärkeimpään eli r-tunnin 
valmistamiseen.

Luulen, etten ole ainoa, joita nämä ajalliset asiat kiusaavat ja häiritsevät, niin että se 
tärkein, eli hengellisen elämän hoito ja vastuu hengellisellä rintamalla häiriintyy.

Rukous, Raamatun luku, hengelliset tilaisuudet ja muu Jumalan valtakuntaan liittyvä 
vastuu jää melkein, jopa unholaan, vallankin kesän aikana. Vihollisemme on erityisen 
aktiivinen kesällä. (Tosin ajalliset tehtävämmekin meidän kristittyinä tulee hoitaa 
mahdollisimman hyvin. Me olemme maailman silmissä viides evankeliumi.)

Kun me Raamattua luemme, niin huomaamme, kuinka Jumalan sana johdatti 
kuulijat totuuden tielle. Herran sana tuli heille jalkain lampuksi ja valkeudeksi 
heidään tiellään. Profeetta Samuel johdatti Herran sanan voimasta Israelin kansan yhä 
uudestaan ja uudestaan parannuksen paikalle. 

Kun luemme Vanhaa testamenttia, niin huomaamme, kuinka herkästi kansa kääntyi 
pois seuraamasta Jumalaa. Monet epäjumalat tulivat lankeemukseksi heidän tiellään. 
Näin käy tänäänkin, jos Raamatun sana ei saa ohjata meidän askeleitamme eteenpäin.

Sananl.kirjassa on paljon viisautta kätkettynä. (Siellä sanotaan mm. 2:1-11): 
”1. Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, 

2. niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon -
3. niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, 
4. jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta, 
5. silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. 
6. Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito. 
7. Oikeamielisille hänellä on tallella pelastus, kilpi nuhteettomasti vaeltaville, 
8. niin että hän suojaa oikeuden polut ja varjelee hurskaittensa tien. 
9. Silloin ymmärrät vanhurskauden ja oikeuden ja vilpittömyyden - hyvyyden tien  

kaiken; 
10.sillä viisaus tulee sydämeesi, ja tieto tulee sielullesi suloiseksi, 
11. taidollisuus on sinua varjeleva ja ymmärrys suojeleva sinut.” 

Ja vähän myöhemmin luvussa (3): ”1. Poikani, älä unhota minun opetustani, vaan 
sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni; 

2. sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat.
3. Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne  

sydämesi tauluun, 
4. niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä. 
5. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. 



6. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. 
7. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa. 
8. Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi.”

Ja edelleen luvusta (4:20-27): ”20. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista  
korvasi minun sanoilleni. 

21.Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään;
22.sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa. 
23.Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. 
24.Poista itsestäsi suun kavaluus, ja karkoita luotasi huulten vääryys. 
25.Katsokoot sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu. 
26.Tasoita polku jaloillesi, ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. 
27.Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta.”

Huomaamme näistä Sananlaskujen kirjan kohdista, kuinka tärkeää on Jumalan sanan 
kätkeminen sielumme sisinpään. Niissä on todellinen elämä ja jopa ajallinenkin 
siunaus. 

Siinä oli monia hyviä asioita mainittu. Mm. Jumalallinen viisaus ja ymmärrys tulee 
sisimpäämme. Rauha sieluun ja jopa pitkä ikä. Jumalan sana jopa virkistää sinun 
luitasi ja fyysistä olemustasi. Monia muita hyviä ominaisuuksia Jumalan sana saa 
meissä aikaan. 

Galatalaiskirje puhuu meille monista hengen hedelmän osa-alueista. Tuon rauhan 
lisäksi puhutaan rakkaudesta, ilosta, pitkämielisyydesä, ystävällisyydestä, 
hyvyydestä, uskollisuudesta, sävyisyydestä ja itsehillinnästä. Todella  monia hyviä 
ominaisuuksia. Eikä siinä vielä kaikki. Ne olevat vain suuntaa antavia ...

Jumalan sana johdatti myöskin kuningas Daavidin parannuksen paikalle. 
Herra lähetti langenneen Daavidin luo profeetta Naattanin, kun hän ei muuten 
tajunnut tilaansa. Haureus Batsebaan kanssa ja hänen miehensä Uurian 
surmattaminen ei kovinkaan kiusannut häntä ennen kuin profeetta toi hänelle Herran 
sanan, joka osoitti Daavidille, että hän on langennut mies. (Tästä kertoo 2Sam.12).

Samoin Job heräsi vasta sitten kiukuttelustaan, kun nuorimman auttajan (Elihun) 
jälkeen Jumala alkoi puhumaan hänelle. 
Job lopulta sanoi (42:2-6): ”2. "Minä tiedän, että sinä voit kaikki ja ettei mikään 
päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa. 

3. 'Kuka peittää minun aivoitukseni taitamattomasti?' Siis on niin: minä puhuin  
ymmärtämättömästi, asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää.

4. 'Kuule siis, niin minä puhun; minä kysyn, opeta sinä minua. 
5. Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. 
6. Sentähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa." 

Kun Jumala avaa sanansa ja puhuu meille, niin silloin me ymmärrämme, että minä 



todella olen syntinen mies ja syntinen nainen. Minä tarvitsen täydellisen armon ja 
anteeksiantamuksen. Muuten  minä hukun synteihini ja joudun kadotuksen kuiluihin.

Rakkaudessaan Jumala antaa välillä meillekin ahdistuksen vettä, jotta Hänen 
armonsa ja anteeksiantamuksensa kelpaisi. 

Silloin kun kaikki menee hyvin, niin saatamme pian alkaa luulla, että hyvinhän minä 
tässä porskuttelen. En minä mitään tarvitse. Meistä tulee silloin kovia, omahyväisiä ja 
kylmiä kristityistä, kuten fariseuksista, joista myös tämän päivän evankeliumi puhui...

Jos näin on, niin silloin meidän tulisi kiireesti herätä ja hakeutua Sanan äärelle, 
jottemme kokonaan kadotuksen omaksi joutuisi. Senhän  me kaikki Sanasta 
tiedämme, että Hän on laupias ja armollinen kaikille katuvulle ihmisille, sillä itseänsä 
kieltää Hän ei saata.

Oiva esimerkki tämän päivän aiheeseen liittyen löytyy Luukkaan evankeliumista
sen 15-luvusta. Siellä on meille kaikille hyvin tuttu kertomus tuhlaajapojasta, joka 
meni itseensä. 

Kertomus on eräästä miehestä, jolla oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä pyysi, että 
hänen isänsä jakaisi heille kaiken omaisuutensa ikään kuin ”ferskottina”. Isä suostui 
tähän ja jakoi heille omaisuutensa eli tulevan perinnön.

Muistamme kuinka nuori mies matkusti kaukaiseen maahan ja tuhlasi porttojen 
kanssa kaiken perintönsä. Ja nälänhätä vaivasi seutua, niin poika ei saanut edes sian 
ruokaa hengen pitimeksi. Tässä tilanteessa poika alkoi miettimää  elämänsä kohtaloa.

Mieleen nousivat hyvät lapsuuden muistot tutussa ja turvallisessa kodissa. Taidanpa 
lähteä kotiin, jos ehkä minut hyväksytään sinnekään. Ehkä nämä ajatukset risteilivät 
hänen mielessään.

Tässä itsetutkistelussaan hän kuitenkin päätti ottaa riskin ja lähteä lapsuuden 
kotia kohden.

Riski kannatti, sillä vastassa ei ollutkaan julma ja tuomitseva isä, vaan rakastava ja 
armoa täynnä oleva isä. Hän avosylin lähti kotiin palaavaa poikaa kohti. Tätä hetkeä 
isä oli odottanut varnasti monia vuosia. Nyt vihdoin oli odotus palkittu. Isän sydän 
sulaa ja hän juoksee poikaa vastaan, syleilee häntä ja sulkee hänet syliinsä. 

Siinä on hieno kuva taivaallisesta Isästä, kuinka Hän suhtautuu hänen luokseen 
palaavaan tuhlaajalapseensa. Hän näkee jo kaukaa tuhlaajalapsensa mielentilan ja 
tuntee hänen sydämensä kaipauksen. Siksi hänen sylinsä on auki jo siinä vaiheessa, 
kun me teemme päätöksen palta uskon tielle ja seurakuntayhteyteen. 

Tuhlaajapoikakertomuksessa on kuva myöskin allekirjoittaneen kohdalta. Maailma 



ei todellakaan tuonut sitä, mitä luulin sieltä saavani. Se vei kaiken, jopa terveyden.

Mutta kiitos Jumalalle, että Hän oli minullekin armollinen. Näin varmaan moni 
muukin kanssani toteaa, joka on ollut ikään kuin tuhlaajapojan tai -tytön tiellä ennen 
armollisen Jumalan kohtaamista.

Kiitos Jumalalle myös siitä, että Hän luo aina uutta. Hän eheyttää rikki menneen 
astian. Näin huomaamme, että tämä aarre on annettu meidän heikkoon ja 
särkyneeseen saviastiaan. Näinhän apostoli Paavali opettaa Korinttolaiskirjeessään.

Hänkin sai kokea rikkimenemisen armon Damaskon tiellä, niin kuin kaikki 
muistamme. Jeesus pysäytti seurakunnan vainoajan, lyöden hänet hetkeksi 
sokeudella. Nyt riisuttuna miehenä hän alkoi rukoilla sitä Herraa, jota hän vainosi. 
Tästä puhuu meille (Ap.t.9-luku).

Ylpeä ja omahyväinen fariseus oli saanut kuoliniskun. Hän tarvitsi nyt Jeesusta, jota 
hän ei aikaisemmin tarvinnut. Tästä hän kertoo Filippiläiskirjeessään. Tarkastelemme 
nyt lopuksi tämän kirjeen kolmatta lukua. Siinä tulee esille apostolin rakkaus 
nykyistä Herraansa eli Jeesusta Kristusta kohtaan...

(Tämä raamattuopetus on pidetty Kajaanin Kl-kodilla su 19.08.2012)


