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Jumalan Armoa ja Rauhaa teille hyvät ystävät!
On ilo taas jälleen kokoontua yhdessä Jumalan sanan ääreen. Tänään puhun 
tämän viikon aiheesta, joka on hyvin läheinen meille. Siinä kerrotaan syntisen ja 
Jumalan välisestä vuoropuhelusta eli dialogista.

Aihe on nimittäin: ”Sydämen puhetta Jumalan kanssa.” Tämän asian tulisi olla 
kristitylle hyvin luonnollinen asia. Usein kuitenkin saattaa käydä niin, että me 
ihmiset puhumme Jumalalle, mutta emme ehdi tai osaa kuunnella, mitä Jumala 
haluaisi puhua meille.
Vuoropuheluhan ihmistenkin välillä on sitä, että me välillä kuuntelemme, mitä 
toinen sanoo. Emmehän me vain itseksemme puhu silloin kun puhumme 
toistemme kanssa. Sitäkin kyllä meidän elämässämme tapahtuu…

Vuoropuhelu, Jumalamme ja Vapahtajamme kanssa, vaatii harjaantumista ja 
Raamatun tuntemusta. Muutoin saatamme Jumalan puheeksi luulla sellaistakin, 
mikä ei ole Jumalan puhetta.

Kun Jumala puhuu meille, niin Hän ei koskaan puhu Raamatun vastaisesti. 
Siksi Raamatun tunteminen on tärkeää. Ja Jumalan puheen tulkkina toimii Pyhä 
Henki. (Joh.14:26) sanotaan: ”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on 
lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta,  
minkä minä olen teille sanonut.”

Pyhä Henki siis opettaa ja muistuttaa meille siitä, mitä Jeesus ja Jumala on 
sanonut Raamatussa. Hän ei johda sellaisiin ratkaisuihin, jotka sotivat Raamatun 
opetuksia vastaan. Siksi Raamatun tunteminen on A ja O. Sanoihan kerran 
Jeesus opetuslapsilleenkin (Matt.22:29): ”Te eksytte, koska te ette tunne 
kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.”

Vaikka tämä sana on sanottu opetuslapsille sellaisessa tilanteessa, jossa he 
tivasivat Jeesukselta sitä, kenen vaimo tämä nainen on ylösnousemuksessa, joka 
on ollut seitsemän veljeksen vaimona täällä ajassa. Siihen Jeesus joutui 
sanomaan niin kuin edellä oli puhe. Ja hän vielä lisäsi: ”Sillä 
ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit  
taivaassa.”

Vaikka tämä sana liittyi tähän tilaisuuteen, niin tämä sana: (”Te eksytte, koska te  
ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.”) ohjaa kyllä muutakin meidän 
elämäämme. Ei vähiten rukouselämää.

Sydämen puhe Jumalan kanssa onnistuu sitä luontevammin, mitä paremmin 
me tunnemme Jumalan sanan. Samoin muu kristillinen vaelluksemme.



Sanoohan psalmistakin: ”Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja  
antavat yksinkertaiselle ymmärrystä.” (Ps.119:130)
Ja kun Sana avautuu meille, niin silloin se tulee jalkaimme lampuksi, kuten tässä 
samassa psalmissa edellä, jakeessa (105) sanotaan: ” Sinun sanasi on minun 
jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.”

Eikö se ole myöskin samaa, mitä edellä sanotaan, jakeessa (104): ”Sinun 
asetuksistasi minä saan ymmärrystä; sentähden minä vihaan kaikkia valheen  
teitä.”

Ja kun ymmärrys lisääntyy, niin eikö se merkitse sitä, että valheessa ja 
muussakin synnissä  eläminen ei houkuta meitä. Me jopa vihaamme syntiä 
elämässämme. (Ps.19:8) sanotaan: ”Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä 
viisaan.”

Minusta Sananlaskuissa on paljon hyviä ja viisaita sanoja. Mm.(Sananl.4:20) 
sanotaan: ”Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun 
sanoilleni.”

Sana siis neuvoo meitä kuuntelemaan Herra puhetta. Jopa kallistamaan 
korvat Hänen puheilleen. Ja jatkossa sanotaan (4:21): ”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. 
Eikö olekin hienoja neuvoja?

Älkööt ne väistykö silmistäsi, sanottiin. Silmät ovat ne, jotka ensimmäiseksi 
meidän sydämemme turmeltuneisuuden ja syntisyyden tähden harhailevat 
sellaisiin asioihin, jotka sitten saattavat meidät kiusauksiin ja jopa 
lankeemukseen.

Viini-ja viinapullojen näkeminen saattaa sytyttää viinahimon niissä, jotka ovat 
herkkiä alkoholin suhteen. Tämän Jumala tietää. Siksi Raamattu varoittaa siitä. 
(Sananl. 23:31) sanotaan: ”Älä katsele viiniä, kuinka se punoittaa, kuinka se  
maljassa hohtaa ja helposti valahtaa alas.”

Ajatelkaamme. Jopa katse viina- ja viinipulloon sytyttää himon ja halun juoda. 
Ja kun tällainen, viinalle herkkä ihminen, ottaa ensimmäisen ryypyn, niin ”se 
puree kuin käärme ja pistää kuin myrkkylisko”, sanoo psalmista. 
Ja hän jatkaa jakeet (33-34): ” Silmäsi outoja näkevät, ja sydämesi haastelee  
sekavia. 
 Sinusta on kuin makaisit keskellä merta, on kuin maston huipussa makaisit.”

Tällainen on monen alkoholin suurkuluttajan kokemus. Alkuun se tuntuu 
hyvältä, mutta sitten laskuhumalan tullen, olo ei ole mikään häävi, mutta silti 



ihminen lankeaa siihen yhä uudestaan ja uudestaan. Hän sanoo kuten 
Sanalaskujen kirjoittajakin: ”Tahdon taas hakea tätä samaa.”

Silmäportit johtavat herkästi myöskin uskottomuuden ja haureuden syntiin. 
Tästä on hyvänä esimerkkinä mm. kuningas Daavid. Kun Daavid katseli 
linnansa katolta kaunista Uuriaan vaimoa, Batsebaa, joka alastomana peseytyi 
lähteellä, se herätti Daavidissa halun uskottomuuden syntiin. Tästä kerrotaan 
(2Sam.11) luvussa. David haetti hänet linnaansa ja yhtyi häneen. 

Tätä uskottomuuden syntiä peittääkseen hän tapatutti Batseban miehen, Uuriaan 
sodassa, laittaessaan tämän eturintamaan. 

Tämä hänen syntinsä tuli kuitenkin julki, kun profeetta Naatan paljasti sen 
hänelle. (2Sam.12:1-13)  (Lue katkelmia)

Tuossa Sananl.kirjan 4-luvussa sanottiin lisäksi, että meidän tulisi Jumalan puhe 
kätkeä sydämemme sisimpään ja jatkettiin: ”sillä ne ovat elämä sille, joka ne 
löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa.” (Sananl.4:22)

Eikö olekin hieno kohta? Kun Jumalan sana on kätkettynä sydämissämme, niin 
se varjelee myös tällaisista lankeemuksista, johon Daavidkin lankesi. Kun me 
kätkemme Jumalan sanan sielumme sisimpään, niin siitä koituu myöskin”elämä 
sille, joka ne löytää ja lääke koko hänen ruumiillensa.”

Jumalan sana tulee sielumme iankaikkiseksi elämäksi, kun se avautuu meille. 
Sitä kautta se myöskin tulee lääkkeeksi koko ruumiillemme. Henki, sielu ja 
ruumis saavat siitä osansa. Henki elävöityy ja ruumis tulee terveemmäksi. Tähän 
voisi jopa helluntailaisten mukaan sanoa, Halleluja.

Ja Sana vielä jatkaa, jae (23): ”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä  
sieltä elämä lähtee.”
On tärkeää, että Jeesuksen veri saa puhdistaa meidät kaikesta synnistä, jotta 
meillä olisi puhdas sydän. Jeesuskin sanoo Vuorisaarnassa, (Matt.5:8): 
”Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.”

Jeesuksen verellä puhdistettu sydän avaa oven vuoropuheluun yhdessä 
Jumalamme ja Vapahtajamme kanssa. Siksi ensimmäinen rukous onkin omien 
syntiemme anteeksi pyytäminen Vapahtajaltamme ja Pyhän Hengen tuleminen 
rukouksiamme ohjaamaan.

Sana neuvoo vielä:
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.”



Sananlaskujen kirjan 4-luku neuvoo meitä puhtaaseen kilvoitteluun Luojamme 
ja Lunastajamme kanssa. Siinä on elämämme suola sekä onni. Myös 
Sananl.kirjan 3-luvussa sanotaan: 
”Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden”, eli Jeesuksen. ”Elämän puu 
on se niille, jotka siihen tarttuvat; onnellelliset ne, jotka siitä pitävät kiinni.”

Eikö olekin hieno asia se, että Jeesus tuo elämää ja onnea meidän sieluumme ja 
koko olemukseemme, kuten olemme jo kuulleet. Kannattaa siis olla tiiviissä 
yhteydessä Hänen kanssaan. Siihen ”Sydämen puhe Jumalan kanssa” antaa 
mahdollisuuden.

 Joh-evankeliumin (16:14) sanotaan Pyhästä Hengestä: ”Hän on minut  
kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.” Pyhä Henki 
kirkastaa meille Jeesuksen ja Hänen tahtonsa. Siksi Sanan tunteminen on niin 
tärkeää, niin kuin olemme jo kuulleet.

Ja edellinen jae kuuluu: ”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän 
teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään;  
vaan minkä hän kuule, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.”

Jeesus välitti Isän Jumalan tahdon apostoleilleen Pyhän Hengen kautta. Siitä 
syntyi Pyhä Raamattu. Pietari kirjoittaa (2Piet.1) luvussa: ”Ja tietäkää ennen 
kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole omin neuvoin selitettävissä;  
sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän 
Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.”

Pyhä Henki on Raamatun sanan puhalluttanut apostolien välityksellä. Siksi 
Pyhä Henki myös avaa sitä ja julistuttaa meille uudeksi elämäksi. Pyhän Hengen 
kautta myöskin voimme keskustella sydämissämme Jumalamme ja 
Vapahtajamme kanssa.

(Jer.31:9) sanotaan: ”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen…”
Näin Herra sanoo kansalleen, jonka hän kutsuu pois vieraitten kansojen seasta. 
Tässä tapauksessa pohjoisesta maasta. Mutta tähän samaan sanaan mekin 
saamme luottaa ja uskoa…


