
Sanaa sureville ja alas painetuille

Tälle matalan kynnyksen illalle on annettu aiheeksi: Sanaa sureville ja alas  
painetuille. Kun mietin ja rukoilin tämän aiheen kohdalla, että millä tavalla tätä 
aihetta omalta kohdaltani käsittelisin, niin mieleeni nousi Jobin elämä. Job, jos 
kuka, oli sureva ja alas painettu ihminen. Vaikka hän oli hurskas, niin siitä 
huolimatta Herra salli hänen elämäänsä suuria kärsimyksiä ja menetyksiä.

Ensiksi Job menetti kaiken omaisuutensa ja sitten kaikki (seitsemän) 
poikaansa ja (kolme) tytärtään. Tämän menetyksen kokeneena Job esiintyi hyvin 
hurskaasti. Hän repäisi viittansa, leikkautti hiuksensa ja heittäytyi maahan ja 
rukoili:
”Alastonna minä tulin äitini kohdusta, ja alastonna minä sinne palajan. Herra  
antoi, ja Herra otti; kiitetty olkoon Herran nimi.” Ajatella, miten hurskaasti hän 
menetteli. Hän tyytyi täysin tähän kohtaloonsa. 

Kun ajattelemme omaa pientä elämäämme, niin pienistäkin vastoinkäymisistä 
me nurisemme ja kapinoimme Jumalaamme kohtaan.

Sitten sana jatkaa: ”Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä eikä puhunut nurjasti  
Jumalaa vastaan”.

Sitten Herra sallii lisää vaikeuksia hurskaan Jobin elämään. Hän sallii 
Saatanan iskeä häneen märkiviä paiseita. Nyt Job istui tuhkaläjään, otti 
saviastian sirun sillä kaapiakseen itseänsä.

Vaimo ei voi olla enää vaiti, kun hän näkee miehensä kohtalon. Hän tokaisi: 
”Vieläkö pysyt hurskaudessasi? Kiroa Jumala ja kuole."

Mitä sanoi hurskas Job vaimolleen: ”Sinä puhut niinkuin mikäkin houkka 
nainen. Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan 
pahaakin?" Sitten sanotaan: ”Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä huulillansa.”

Niin ei tehnyt syntiä huulillansa. Sydämen ajatuksia me emme vielä tässä 
vaiheessa tiedä. 

Seuraavaksi astuu kuvaan Jobin kolme ystävää. Kun he näkevät Jobin 
kärsimykset, eivätkä oikein tunnekaan enää häntä, niin he alkoivat ääneen itkeä 
ystävänsä kohtaloa. Heistä sanotaan vielä, että he ” repäisivät kukin viittansa ja  
viskasivat tomua taivasta kohti päittensä päälle. 
Sitten he istuivat hänen kanssaan maassa seitsemän päivää ja seitsemän yötä,  
eikä kukaan heistä puhunut sanaakaan hänelle, sillä he näkivät, että hänen 
tuskansa oli ylen suuri.”



Tässä vaiheessa ystävät olivat kärsivällisiä. He eivät löytäneet sanoja, jolla 
olisivat lohduttaneet ystäväänsä. Eikä ehkä tarvinnutkaan. Viikon he yötä päivää 
istuivat Jobin vuoteen vieressä.

Sanotaankin, että monesti auttaa hiljaa oleminen surevan ihmisen rinnalla. 
Sanoja ei tarvitakaan, jos meillä on kärsivällisyyttä olla hiljaa läsnä toisen 
surussa.
Meidän kärsivällisyytemme loppuu kyllä alle aikayksikön. Emme 
vuorokauttakaan jaksaisi yhtä mittaa olla ystävämme kärsimysvuoteen vierellä.

Sitten tapahtui jotain outoa Jobin kohdalla. (Job. 3:1): ”Senjälkeen Job avasi 
suunsa ja kirosi syntymäpäivänsä”. (lue jakeet 2-10)

Ilmeisesti vaimon neuvo sen viikon aikana alkoi askarruttaa mieltä. Kun hän oli 
kuullut nuo sanat: ”Kiroa Jumala ja kuole.” Vaimo ajatteli, että parempi on 
lähteä tästä ajasta pois, jopa kiroten Jumala, kuin elää tällaisessa helvetissä.

Tämä on meillekin tuttua, vaikkei meillä tällaisia kärsimyksiä olekaan. Jo 
pienten vastoinkäymisten tullen me saatamme jopa sadatella Jumalaa ja miksi 
kysymyksiä sinkoilee Herraamme kohtaan…

Nyt tuli Jobin sydämen ajatukset julki. Tähän asti hän oli pitänyt ne visusti 
sisimmässään. Nyt oli mitta täysi. Enää ei voinut olla hiljaa. Tämä olikin 
terveellinen reaktio.

Niin kauan kuin me pidämme kärsimyksemme itsellämme, me emme pääse 
eheytymään emmekä vapautumaan niitten painolastista. Ne jäytävät 
omaatuntoamme. Sanoohan Daavidkin psalmissa (32:3-4):
” Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. 
Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni; minun nesteeni  
kuivui niinkuin kesän helteessä. Sela.”

Daavidin elämä oli kuitenkin toisenlainen kuin Jobin. Daavid oli tehnyt huorin 
toisen vaimon kanssa ja se raskautti hänen mieltään kovasti. Mutta Herra 
rakkaudessaan vaivasi häntä niin, että lopulta oli pakko se tunnustaa.

Tunnustamisen jälkeen hän saikin vapautuksen siitäkin synnistä.
 Hän kirjoittaa: ”Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani;  
minä sanoin: "Minä tunnustan Herralle rikokseni", ja sinä annoit anteeksi  
minun syntivelkani. Sela. Daavid teki ihanan vaihtokaupan…

Jobinkin  kohdalla tämä kapina oli tarpeen, jotta hän oppisi tuntemaan itsensä. 
Sydämen sopukoista paljastui esille todellinen Job. Omavanhurskas Job. Sen 
paljastaa meille jatko tässä kirjassa.



Eivätkä nämä kolme Jobin ystävääkään osanneet tätä omavanhurskauden 
hapatusta puhkaista. Päinvastoin he ohjasivat Jobia luottamaan omaan 
vanhurskauteensa, (luku 4, jakeet 6-7): 
” Eikö jumalanpelkosi ole sinun uskalluksesi ja nuhteeton vaelluksesi sinun 
toivosi? Ajattele, kuka viaton on koskaan hukkunut, ja missä ovat rehelliset  
joutuneet perikatoon?”

Elifas-ystävä nostaa vielä itsensä Jobin yläpuolelle, kun hän sanoo: 
” Mutta minä ainakin etsisin Jumalaa ja asettaisin asiani Jumalan eteen, 
 hänen, joka tekee suuria, tutkimattomia tekoja, ihmeitä ilman määrää”.

Tällainen sana ei ainakaan Jobia näissä suurissa kivuissa lohduttanut eikä 
auttanut. Joskus tällainen sana voi olla hyväkin, mutta ei nähdäkseni näin 
suurissa tuskissa, mitä Jobilla oli.

Niinpä Job vastaakin (6:2-3): ”Oi, jospa minun suruni punnittaisiin ja kova 
onneni pantaisiin sen kanssa vaakaan! Sillä se on nyt raskaampi kuin meren 
hiekka; sentähden menevät sanani harhaan.”

Hän huomauttaa ystävilleen. Ajatelkaa vähän minun kärsimysteni suuruutta.
-suruni punnittaisiin
-kova onneni pantaisiin vaakaan
-se on raskaampi kuin meren hiekka

Näin hän viestittää auttajilleen. Sitten hän sanoo hyvin oleelliset sanat:
”Sentähden menevät sanani harhaan.”

Tässä kohden Job on oikeassa. Jos ajattelemme vaikka omaakin elämäämme, 
niin silloin kun on paljon vaikeuksia, niin emme jaksa olla niin, etteikö 
puheemme menisi harhateille. Se näkyy myöskin tässä Jobin kirjassa monta 
kertaa. Hän vielä tämän ajatuksen toistaa vähän myöhemmin (7:11): ” Niin en 
minäkään hillitse suutani, minä puhun henkeni ahdistuksessa, minä valitan 
sieluni murheessa.” 

Tämä on totta, että kieltämme emme kykene hillitsemään silloin, kun henkeä 
ahdistaa ja sielussa on syvä murhe. ”Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa 
myrkkyä”, niin kuin Jaakob kirjoittaa kirjeessään. (3:8)

Surun keskellä Job toivottaa itselleen jopa kuolemaa (6:8-9): ”Oi, jospa minun 
pyyntöni täyttyisi ja Jumala toteuttaisi minun toivoni! 
Jospa Jumala suvaitsisi musertaa minut, ojentaa kätensä ja katkaista elämäni  
langan!” 
”En välitä hengestäni, elämäni on minulle halpa.” (9:21)
”Minun sieluni on kyllästynyt elämään.” (10:1)



 
Näistä jakeista näkyy se, kuinka Job on syvässä masennuksessa, eikä 
ihmekään. Masentunut ihminen usein toivottaa itselleen kuolemaa. Kunpa 
pääsisin näistä elämän kivuista vapaaksi.

Moni ottaa tällaisten ahdistusten keskellä jopa elämän päättämisen omiin 
käsiinsä. Kun toivo on mennyt, niin ei näytä olevan mitään muuta ratkaisua 
päästä vaikeuksista, kuin päättää päivänsä. Valitettavasti monien kohdalla 
elämän lanka katkeaakin oman käden kautta liian aikaisin. Se on surullista.

Vaikka Job oli pitkään ollut näissä kärsimyksen koetuksissa, niin hänen 
sydämensä ei ollut sulanut. Hän uhoaa (27:4-6):  ”eivät minun huuleni puhu 
petosta, eikä kieleni vilppiä lausu. 
Pois se! En myönnä teidän oikeassa olevan. Siihen asti kunnes henkeni heitän,  
en luovu hurskaudestani.  
Minä pidän kiinni vanhurskaudestani, en hellitä; yhdestäkään elämäni päivästä  
omatuntoni ei minua soimaa.” 

Kun kolme ystävää eivät saaneet Jobin päätä käännetyksi omavanhurskauden 
tieltä Herran puoleen, niin se alkoi suututtamaan neljättä ja nuorinta ystävää.
Hän jopa vihastui heihin ja Jobiin hän vihastui siksi, että hän oli omissa 
silmissään hurskas. (Job.32:1-3)

Nuori Elihu sanoi Jobille (33:8-19): ” Mutta sinä olet sanonut korvieni  
kuullen, minä olen kuullut sinun sanojesi äänen: 
”Puhdas minä olen, rikoksesta vapaa; olen viaton, eikä minussa ole vääryyttä”
 Katso, hän keksii vihan syitä minua vastaan, hän pitää minua vihollisenansa; 
 hän panee minun jalkani jalkapuuhun, vartioitsee kaikkia minun polkujani.' 

Elihu jatkoi: ”Katso, siinä et ole oikeassa - niin minä vastaan sinulle - sillä  
Jumala on suurempi kuin ihminen. 
 Miksi olet riidellyt häntä vastaan, jos hän ei vastaa kaikkiin ihmisen sanoihin? 
14. Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata. 
15. Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat  
vuoteillansa, 
16. silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa  
kurituksen, 
17. kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä  
ylpeydestä, 
18. säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä  
peitsiin. 
19. Myös kuritetaan häntä tuskalla vuoteessansa, kun hänen luissaan on 
lakkaamaton kapina,. 



Nämäkin Jumalan sanat Elihun kautta, antavat ymmärtää, että Jumala sallii 
kärsimystä omilleen, jotta meidän hengen korvat avautuisivat ja kääntyisimme 
Jumalamme ja Vapahtajamme puoleen.
Kun Elihu oli aikansa puhunut Jobille, niin sen jälkeen alkoi puhumaan Jumala.

Jumala sanoi (38:2-4): ”Kuka olet sinä, joka taitamattomilla puheilla pimennät  
minun aivoitukseni? 
Vyötä nyt kupeesi kuin mies; minä kysyn sinulta, opeta sinä minua. 
Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi  
riittää.” 

Joskus  kärsivä ihminen tarvitsee selvää puhetta synnistä, niin kuin Jobkin 
tarvitsi. Jumala ei silotellut Jobin elämää, vaikka oli sallinut hänelle kovan 
kärsimyksen.

Hän halusi, että Job oppisi oikein tuntemaan itsensä ja sitä kautta myöskin sen, 
että itsessäni minä olen pieni ja syntinen, mutta Jumala on suuri ja väkevä. 
Hän on kaiken tämän universumin, missä me elämme, luonut ja myöskin 
lunastanut.

Lopulta Job on valmis sanomaan Herralle (42:1-6):  ”Minä tiedän, että sinä 
voit kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa. 
Kuka peittää minun aivoitukseni taitamattomasti?' Siis on niin: minä puhuin  
ymmärtämättömästi, asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää. 
Kuule siis, niin minä puhun; minä kysyn, opeta sinä minua.” 
Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. 
Sentähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa."

Tämän jälkeen Jumalalla ei ollut mitään pahaa sanottavana Jobille. Sen sijaan 
nuhteet sai hänen kolme ystäväänsä, jotka eivät olleet saaneet ohjattua Jobin 
elämää oikeille raiteille.
Nuorin Jobin ystävä ei sen sijaan saanut Jumalalta nuhteista…

Monesti mekin tarvitsemme kovaa opetusta, jottemme kulkeutuisi Jumalan 
armon ja anteeksiantamuksen ohi. Vain Jeesuksen risti tuo meille sen 
vanhurskauden, jonka varassa me selviämme perille asti.
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