
”Aika on olla vaiti ja aika puhua.”

Aihe on otettu Saarnaajan kirjan 3.luvusta. Ihmiselämässä on monenlaisia 
aikoja. Yksi aika on todellakin olla hiljaa erilaisten elämän kohtaloiden 
seurauksena ja toinen aika on puhumisella.

Kun me ajattelemme vaikkapa Jeesuksen elämää, niin hänelläkin oli näin. Ennen 
julkista toimintaansa hän oli usein hiljaa, mutta myöskin toiminnan aikana.
Hiljaa olemisen aikana hän usein vetäytyi vuorelle rukoilemaan. Hän halusi 
puhua ainoastaan Isälleen ja opetuslapset saivat odottaa Jeesuksen puheita 
silloin, kun hän kohtasi Isänsä.

Näin on myös meidän laitamme. Silloin kun me esimerkiksi valmistamme 
puhetta, niin me olemme aktiivisesti hiljaa. Kuuntelemme, mitä Herra haluaa 
meille sanoa Sanansa ja Henkensä kautta.

On myös olemassa sellaista hiljaisuutta ja vaitioloa, jolloin me passiivisesti vain 
olemme. Emme rukoile, emmekä liioin kuuntele, emme Jumalaa, emmekä juuri 
toisiammekaan. Hiljaiseksi saattaa vetää meidän elämäämme ilmestyvät 
vaikeutemme. 

Näin kävi Jobille. Aluksi hän kiitti Jumalaa menetyksistä, mutta kärsimysten 
kasvaessa hiljaisuus täytti hänen elämänsä samoin kuin auttamaan tulleiden 
kolmen ystävän elämän. Tämä viikon kestävä hiljaisuus ja kärsimysten 
mietiskely katkeroitti Jobin mielen niin, että hän oli valmis kiroamaan 
syntymäpäivänsä.

Niin voi käydä myös meille. Jobin kärsimykset olivat tosin niin rajuja, että ihme, 
että hän lopulta selvisi voittajana. Vaikka Job oli hurskas ja jumalinen mies, niin 
ilmeisesti hänen sydämensä syövereissä oli kuitenkin omavanhurskautta, johon 
hän luotti. Ehkä tästä Jobia tuli riisua. 

Siihen näyttää viittaavan Jobin kirjan monet Raamatun kohdat. Muun muassa 
luvussa (27:5-6), hän sanoo: ””Siihen asti kunnes henkeni heitän, en luovu 
hurskaudestani. Minä pidän kiinni vanhurskaudestani, en hellitä; yhdestäkään 
elämäni päivästä omatuntoni ei minua soimaa.”

Jobin kolme ystävää eivät saaneet Jobia muuttamaan mieltään, vaikka he 
kuinka saarnasivat. Heidän puheissa oli enemmän syytöstä kuin todellista 
avunantoa. 
Lopulta nuorin, neljäs ystävä, otti puheenvuoron. (Job.32:1-3):  
”1. Kun nuo kolme miestä eivät enää vastanneet Jobille, koska hän oli omissa  
silmissään vanhurskas, 



2. vihastui buusilainen Elihu, Baarakelin poika, joka oli Raamin sukua;  
Jobiin hän vihastui, koska tämä piti itseään Jumalaa vanhurskaampana,

3. ja tämän kolmeen ystävään hän vihastui, koska he eivät keksineet  
vastausta, jolla olisivat osoittaneet Jobin olevan väärässä.” 

Elihu, tämä nuorin ystävä, vielä jatkaa (Job.33:8-14): ”8. Mutta sinä olet  
sanonut korvieni kuullen, minä olen kuullut sinun sanojesi äänen: 
9. 'Puhdas minä olen, rikoksesta vapaa; olen viaton, eikä minussa ole vääryyttä.  
10. Katso, hän keksii vihan syitä minua vastaan, hän pitää minua 
vihollisenansa; 
11. hän panee minun jalkani jalkapuuhun, vartioitsee kaikkia minun polkujani.' 
12. Katso, siinä et ole oikeassa - niin minä vastaan sinulle - sillä Jumala on 
suurempi kuin ihminen. 
13. Miksi olet riidellyt häntä vastaan, jos hän ei vastaa kaikkiin ihmisen 
sanoihin? 
14. Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata.” 

Tämän Elihun puheen jälkeen Jumala alkaa puhumaan Jobille, luvussa (38). 
Lopulta Job on riisuttu mies. Hän vastaa Herralle ja sanoo (42:5-6): 
”Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. 
6. Sentähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa." 

Tänäkin päivänä on kovia kärsimyksiä mm. kärsivällä seurakunnalla sellaisissa 
valtioissa, joissa ei siedetä puhetta Jeesuksesta. Heitä tulisi paljon kantaa 
rukouksissa, ettei heidän uskonsa raukeaisi tyhjään.

Pahinta on tietysti se, jos kärsimysten keskellä katkera mieli jää päälle. Silloin 
olemme helppo saalis saatanalle, Jeesuksen vastustajalle. Jos näin on, niin me 
toivomme ja rukoilemme, että saisimme sen tilan aktiivisesti jättää Herramme 
päälle, joka on kantanut kaikki meidän kuormamme, sairautemme, kuten 
syntimmekin. 

Pietarikin rohkaisee: ”Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän 
pitää teistä huolen.” (1Pit.5:7) Ja Hebrealaiskirje (2:18) sanoo: ”Sillä 
sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.” 

Ihmisillä on myöskin tänä päivänä paljon huolta ja murhetta jokapäiväisestä 
toimeentulosta. Nekin saamme jättää uskossa ja rukouksessa Herramme hoitoon, 
kuten kaikki muutkin asiat.

Murheiden keskellä olevia ihmisiä Jeesus kehottaa katselemaan taivaan lintuja 
ja kedon kukkia ja sitä, kuinka Jumala pitää heistä huolen, vaikka ovat 
vähempiarvoisia kuin ihmiset. (Matt.6:26-30): ”26. Katsokaa taivaan lintuja:  
eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen 
Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? 



27.Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
28.Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne  

kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. 
29.Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin  

vaatetettu kuin yksi niistä. 
30.Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja  

huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te  
vähäuskoiset?” 

Muutamaa jaetta myöhemmin Jeesus sanoo (6:33): ”Vaan etsikää ensin 
Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille  
annetaan.” 

Hän antaa ymmärtää, että kun me ensimmäiseksi etsimme Jumalan 
valtakuntaa ja sitä vanhurskautta, jonka Jeesus on edestämme hankkinut, niin 
myös ajalliset asiat luontuvat ikään kuin itsestään. Meille syntyy se luottamus 
Herraamme kohtaan, että Hän ei jätä meitä pulaan ajallistenkaan asioitten 
suhteen. On vaatetus ja se jokapäiväinen leipä, mitä me tarvitsemme.

Useinkin käy kuitenkin niin, että kun on kaikkea yltäkyllin, niin Jumala 
unohtuu. Ajattelemme, että tämä kaikki on itsestään selvää ja jopa hamuamme 
maallista mammonaa yhä vain lisää ja lisää. Ihminen ei tule oman itsensä 
varassa koskaan kylläiseksi ajallisesta mammonasta. Jumalan valtakunnan ja 
hänen vanhurskautensa etsiminen tulisi olla meille numero yksi. Nyt oli 
ilmeisesti aika puhua, kun otin tuota opetusta tähän väliin.

Sitten jokin sana siitä hiljaisuudesta ja pohdiskelusta, jota itse olen viime 
aikoina saanut opetella, erilaisten kirurgisten operaatioiden ja sairauksien 
keskellä. Muun muassa selkäni leikattiin 30.11.2006 eli viime vuoden lopulla. 
Tunnekäyrä on näinä toipumisen kuukausina ollut kuin sydänkäyrä. Sahausta 
ylös ja alas. 
Uskokin on heilahdellut, uskon ja epäilysten välillä. Samoin toivo. Välillä on 
ollut toivoa, että jospa tästä sittenkin selvitään. Toisaalta taas epätoivoa, 
kuinkahan kaikki mahtanee mennä? Miksi sinä Herra olet sallinut minulle 
tällaisia vaikeuksia? 
Näitten kysymysten keskellä, olen kuitenkin kantavana voimana saanut kokea 
ystävien ja omaisten rukoukset ja tuen. En ole ihan yksin ongelmieni kanssa..

Luulen niin, että moni meistä on elämässään kokenut samaa ja paljon 
suurempiakin koettelemuksia, mitä minä näitten viimeisten 3-4 kuukauden 
aikana. Ja vielä sitä ennen 15 vuoden selkävaivat. Särkylääkkeitä on mennyt 
roppakaupalla. Toivon ja rukoilen, että vähemmillä särkylääkkeillä selviäisin 
tästä eteenpäin. 

Sitten kysymme. Mistä tämä uskon epäilysten, toivon ja epätoivon vuoristorata 
johtuu meidän elämässämme? Eiköhän se johdu siitä, että olemme uskovinakin 



verta ja lihaa. Olemme inhimillisiä olentoja. Emme vielä ole taivaassa, vaan 
elämme tässä ajassa, jossa ilot ja surut, terveemmät päivät ja sairauden päivät 
vaihtelevat.

Näin me välillä olemme  savenvalajan käsissä hiljaa ja välillä vikuroiden. 
Jeremiaa, profeettaansa,  Herra kehotti menemään savenvalajan tykö ja 
oppimaan uutta. (Jer.18:1-6)  (Lue) Samoin kuin Israelin heimo oli ja on  Herran 
kädessä, samoin mekin. Hän muovaa meitä niin kuin hyväksi näkee.

Kärsimystä on monenlaista. On olemassa sairauksistamme johtuvaa 
kärsimystä, mutta myös sellaista kärsimystä, josta emme osaa sanoa, miksi 
Herraa sallii sen meille. Liekö se puhdistuskärsimystä ja pyhityskärsimystä, jota 
me syntiset kristityt tarvitsemme. Tosin sairaudestakin johtuva kärsimys vie 
meidät todella pienelle paikalle.

Jopa joku voi hyvien tekojen tähden saada kärsiä, kuten Pietari kirjoittaa: ”Sillä 
se on armoa, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja,  
syyttömästi kärsien. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä  
silloin, kun teitä syntienne tähden piestään?
Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se  
on Jumalan armoa.”

Hyvien tekojen tähden kärsivät meidän uskon veljemme ja sisaremme monissa 
maissa. Kun he puhuvat  Jeesuksesta, niin saatana raivostuu. Siksi kärsivät 
seurakunnat ja seurakuntalaiset tarvitsevat meidän länsimaisten kristittyjen 
esirukouksia, jotta he kestäisivät niissä vainojen helteissä silloinkin, kun heidät 
on suljettu olemaan hiljaa vankiloiden seinien sisälle.
 
Jobin kärsimyksistä me olemme kuulleet. Hänelle Herra salli kärsimystä, 
voisiko sanoa, että jopa yli voimien olivat ne kärsimykset, mitä hän joutui 
kokemaan. Vaikka toisaalla Raamattu sanoo, ettei hän anna enempää kuormaa, 
kuin minkä me kantaa jaksamme.

Herran avulla mekin kestämme. Tässä me voimme myöskin tukea toinen 
toistamme rukouksin. Sanoohan Raamattu (Gal.6:2): ”Kantakaa toistenne 
kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain.” Sanotaanhan myös (Jaak.5:16): 
”Rukous voi paljon, kun se on harras.”

Sairauden keskellä ei aina jaksa edes rukoilla. Mutta silloin auttaa ystävän 
rukous. Se kantaa ihmeellisesti ja pitää uskoa ja toivoa yllä, kuten jo 
aikaisemmin on tullut sanottua.

Myös  Pyhä Henki ja Jeesus rukoilevat edestämme: Samoin myös Henki  
auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää 



rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän 
puolestamme sanomattomilla huokauksilla.” (Room.8:26) 
”Ja hän (Jeesus) on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän 
edestämme.” (Room.8:34) 

Tämä on meidän turvallista tietää sairauksienkin keskellä. Jos meillä ei ole 
ajallisia ystäviä, niin meillä on ainakin Pyhä Henki ja Jeesus, jotka rukoilevat 
meidän edestämme. Ja heidän rukoukset varmasti tulevat kuulluksi.

Herra siunasi ihmeellisesti sairaalareissuni viimeisen illan. Sunnuntaina, kun 
seuraavana päivänä koko huonekunta päästiin kotiin. Huonetoverini sanoi, että 
voisitko rukoilla hänen puolestaan? 

Menimme illan päätteeksi yhdessä päiväsalin rauhaan keskustelemaan , 
rukoilemaan ja tutkimaan Sanaa. Saimme olla siellä kahdestaan. Hän sanoi, että 
ajattelin tuossa sängyssä maatessani, että nyt on hänen iltansa. Nyt hän haluaa 
antaa elämänsä Jeesukselle. Ja niin tapahtuikin. 

Se oli iloinen hetki meille molemmille. Hän sai iloiten pelastettuna lähteä 
sairaalasta uuteen elämään varmuus siitä, että synnit on anteeksi annettu ja on 
nyt Jeesuksen oma. Se oli sairaalareissuni suuri hetki. Saattaa kypsä hedelmä 
taivastielle…

Vaikka olin välillä hiljaa, niin kuitenkin sain myös välillä puhua, sillä 
aikaisemmin sinä päivänä olin kertonut huoneessani omasta uskoon tulostani. 
Se omalta osaltaan oli  vaikuttanut tämän ystävän päätökseen niin, että hän oli 
valmis sanomaan Jeesukselle kyllä.

Tahdothan sinäkin, joka olet tänään kuunnellut tätä Raamatun opetusta ja 
todistustani, sanoa Jeesukselle kyllä ja selvittää asiasi Hänen kanssaan.
Ja myös sinä, joka haluat uudistaa liittosi Vapahtajasi kanssa. Hän sanoo: ”Ja 
sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” Tahdothan sinä...

Tämä puhe on pidetty Ruosniemen kirkossa Porissa su 11.3.2007


