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Säilyttäen hyvän omantunnon 
 
Mitä siis hyvä omatunto on? 
Voimme siis kysyä? 
Eikö se kerro hyvästä Jumala-suhteesta, 
mutta myös hyvästä lähimmäis-suhteesta, johon kuuluu myös tuo edellä kuultu asia:  
”toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.” 
 
Mitä sitten hyvä Jumala-suhde on, kysymme? 
Tästähän kaikki terve uskon kilparadalla juokseminen lähtee. 
Eikö se ole niin kuin Room.14:17 sanotaan, että ”Jumalan valtakunta on vanhurskautta ja 
rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.” 
Vaikka siinä sanotaan, 
että Jumalan valtakunta on ”vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä”, 
niin samaa on myös hyvä Jumala-suhde. 
Silloin kun meillä on hyvä Jumala-suhde, silloin meillä on ilo ja rauha Pyhässä Hengessä. 
Se on sitä Jumalan rauhaa, josta apostoli Paavali puhuu Filippiläiskirjeessään. 
 
Toisaalta se on rauhaa Jumalan kanssa, niin kuin Paavali opettaa Room.5:1: 
Siellä sanotaan: ”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha 
Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,” 
 
Uskon vanhurskaus merkitsee siis rauhaa Jumalan kanssa, 
mutta myös sydämissämme koemme Jumalan rauhaa ja lepoa. 
Ja kun meillä on asiat Jumalan kanssa kunnossa, eli meillä on hyvä Jumala-suhde niin 
silloin meillä on myös hyvä omatunto. 
Eikö näin olekin hyvät sisaret ja veljet Herrassa? 
 
Hyvässä omassatunnossa vallitsee siis Jumalan rauha, joka Filippiläiskirjeen mukaan 
on kaikkea ymmärrystä ylempi. 
Se myös varjelee meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. 
Silloin olemme ja elämme sopusoinnussa Herramme kanssa. 
Eikö silloin meillä ole myöskin paljon helpompi kunnioittaa lähimmäisiämme, vaikka 
heidän ajatuksensa eivät olisikaan yhteneväisiä meidän ajatuksemme kanssa. 
 
Tähän sopii hienosti myös kirkkoherra Martti Kolan ajatus omastatunnosta. 
 Hän sanoi, että ”omatunto on yhdessä tietämistä Jumalan kanssa.” 
Tämän hienon ajatuksen hän välitti minulle facebookin kautta, kun kyselin häneltä eväitä 
tähän aiheeseemme. 
 
Oma kommenttini tähän Martti Kolan hienoon ajatukseen on se, 
että terve ja hyvä omatunto siis tietää, mitä Jumala tietää. 
 
Toisin sanoen. 
Eikö se ole sitä, että Raamattuun eli Sanaan sidottu omatunto tietää, mikä on Jumalan 
tahto. Jumala ei nimittäin ohjaa meitä ristiriitaan Sanansa kanssa. 
 
Pyhä Henki ohjaa meitä Jumalan tahdon toteuttamiseen Sanan kautta. 
Sanoohan psalmistakin, Psalmissa 119:105: ”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja 
valkeus minun tielläni.” 
Ja kun Jumalan sana opastaa, että ”toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa 
keskenänne-säilyttäen hyvän omantunnon”, niin silloinhan Jumalan sanaan sidottu 
omatunto ottaa siitä opiksi. 
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Valitettavasti me saarnamiehet ja -naiset sekä muutkin uskovat olemme niin 
raadollisa, että emme osaa tai halua kunnioittaa aina toisiamme niin kuin Jumalan sana 
neuvoo ja opettaa. 
Ja jos näin toimimme vastoin Sanan opetuksia, niin normaalisti se johtaa kristityn eli 
uskovaisen parannuksen paikalle. Sillä syyttävän omantunnon kanssa on vaikea elää. 
Ja koska me julistajina ja raamatunopettajinakin olemme heikkouden alaisia, niin silloin 
siitä on hyvä apu myöskin sananpalveluksessa. 
Miksi sanon näin? 
Siksi, koska me tarvitsemme paljon Jumalan armoa kohdallamme. 
Ja kun näin on, niin se merkitsee sitä, että opetuksemme ja julistuksemme tulee niin 
alhaalta, jotta kuulijakin voi siihen tarttua. 
Ja kun kuulija huomaa, ettei tuo julistajakaan pysty täyttämään lain vaatimuksia, niin 
hänkin rohkenee tarttua armoon, joka kantaa häntä näissä sydämen syytöksissä. 
 
Apostoli Paavalikin kirjoittaa 2Kor.12:10:ssä: ”sillä kun olen heikko, silloin minä olen 
väkevä.” 
Ja edellä hän kertoo siitä pistimestä, joka oli annettu hänelle juuri sitä varten, ettei hän 
erinomaisten ilmestyksen tähden ylpeilisi. 
Hän rukoili, että Herra ottaisi pistimen pois, mutta hän sai vastaukseksi: 
”Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.” 
Heikko Paavali oli Herralle mieluisampi kuin omassa tunnossaan vahva Paavali. 
 
Näin se on meidänkin kohdalla. 
Jos me olemme itsessämme kovin vahvoja, niin emmehän me silloin Kristustakaan 
tarvitse. 
Jumalan työ on ihmeellistä. Johannes Kastajakin lausuu: ”Hänen tulee kasvaa, mutta 
minun vähetä.” 
Ja kun me olemme itsessämme pieniä, niin silloin lähimmäisemme kasvaa meidän 
silmissämme. 
Silloin on helpompi kunnioittaa häntä hänen heikkouksistaan huolimatta. 
 
Ja kun uskomme omalta kohdaltamme, ettei Jumala tee meille, jotka turvaamme Hänen 
armoonsa, syntiemme mukaan, niin meidän on helpompi ymmärtää myöskin 
lähimmäisistämme samaa. Silloin kivet tippuvat meidän käsistämme. 
Kun osoitamme jotakuta toista vaikka yhdellä sormella hänen heikkouksistaan,  niin kolme 
sormea osoittaa meitä itseämme. 
Me olemme silloin jo kolme kertaa pahempia omassa itsessämme. 
Ja kun näin huomaamme oman syntisyytemme, niin silloin meillä on paljon helpompaa 
kunnioittaa lankeilevaa lähimmäistämme. 
 
Tästä armollisesta Jumalasta Daavidkin puhuu, Psalmissa 103:10-14: 
”Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan. 
11. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä 
kohtaan, jotka häntä pelkäävät. 
12. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. 
13. Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. 
14. Sillä hän tietää, minkäkaltaista tekoa me olemme: hän muistaa meidät tomuksi.” 
 
Kun olin nuori uskova, niin erityisesti tämä Raamatun kohta rohkaisi minua. 
Tämä psalmin kohta on rohkaissut minu monta kertaa pitkin elämää. 
Sillä armoa ja anteeksiantamusta olen jatkuvasti tarvinnut. 
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Armon kokemisen jälkeenkin  voi sydämemme eli omatuntomme syyttää meitä, jos 
meillä on jotenkin, sanoisiko, liian herkkä tai lainvanhurskauteen taipuvainen omatunto. 
Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, 3:19:”Jos sydämemme syyttää meitä, niin 
Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki.” 
On siis lohdullista tietää, että Jumala on meidän syyttävää omaatuntoamme suurempi ja 
Hän tietää kaikki. 
Normaalisti mekin kyllä tiedämme, jos rikomme Häntä vastaan ja lähimmäistämme 
vastaan. Sen ilmaisee meille, Sanan tunteville, Pyhä Henki. 
Ja me kristityt tiedämme myöskin sen, että meidän vastustajamme, Saatanakin, syyttää 
meitä erilaisista asioista ja anteeksiannetuistakin synneistä. 
 
Tuo syyttäjä näyttää meille usein, että olemme niin kurjia kulkijoita ja Jumalan käskyjen 
noudattajia, ettei kannata enää jatkaa. Jätä koko uskonelämä. 
Ei siitä näytä tulevan yhtään mitään. Et tule pyhäksi ollenkaan. 
Monella tavalla tuo pitkähäntä tahtoo meidän uskonelämämme kahlita ja saattaa meidät 
tuijottamaan lakiin ja heikkoon vaellukseemme. 
 
Hän, tuo Saatana, tahtoo viedä meidän itsekunnioittamisemme syytöksillään. 
Ja jos hän saa sen viedä meiltä, niin silloin olemme heikoilla. 
Emme osaa terveesti kunnioittaa myöskään uskon- veljeämme tai -sisartamme 
Usein se myös laittaa meidät katselemaan maailman ihmisten menestystä. 
Katso kuinka he menestyvät, vaikka eivät uskokaan, niin kuin sinä. 
Siitä näet ettei Jeesusta kannata seurata. 
Tai sitten hän, tuo Saatana, osoittaa toisia uskovia. 
Katso, kuinka sairaita paranee heidän rukoustensa kautta ja uskoonkin tulee ihmisiä. 
Sinun julistuksellani ei näytä olevan mitään siunausta. 
En voi kertoa, että se ja se henkilö tuli silloin ja silloin uskoon. 
 
JA JOS NÄIN AJATTELEMME, niin silloin on vaikea antaa tunnustusta lähimmäisellemme 
ja kunnioittaa häntä. 
Ja jos emme valvo, niin tämän mielialan seurauksena sydämeemme voi hiipiä kateuden 
katkera kalkki. 
Saatamme vielä ajatella, että en minä taida olla edes oikeasti uskossakaan. 
Jumala on varmaan minut hylännyt, koska olen tehnyt tahallanikin syntiä ja koska Hän ei 
anna työlleni näkyvää siunausta, niin kuin edellä kuulimme.  jne,jne... 
Lukematon määrä on niitä kysymyksiä ja ahdistusten aihetta, johon tuo pitkähäntä, 
Saatana, meidät sananpalvelijatkin, herkästi johtaa. 
Usko tahtoo horjua ja joapa melkein sammua. 
 
Näissä sydämen ja Saatanan syytöksissä olisi hyvä muistaa, että meidän 
Herrammekin koki paljon syytöstä kohdallaan. 
Ja nämä syytökset tulivat usein omahurskaiden kirjanoppineiden ja fariseusten taholta, 
niiden, jotka eivät armonvaltakuntaa tunteneet. 
Syytökset Häntä kohtaan veivät hänet myöskin ristille. 
Ilman tätä ristinkuolemaa meillä ei olisi mitään toivoa. 
Me saisimme jäädä syyttäjän armoille ja syntiemme valtaan. 
 
Kiitos Herralle siitä, että Hän on valmistanut meille pääsyn syyttäjän ja synnin pauloista 
vapaaksi. 
1Kor.10:13 sanotaan, että ”salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin 
että voitte sen kestää.” 
Hän , Jeesus, huusi kerran ristiltä: ”Se on täytetty.” 
Lain vaatimukset on täytetty ja synnit on sovitettu. 
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Täysi hinta synneistämme on maksettu. Sinä ja  minä saamme olla siis vapaita Jeesuksen 
ansion tähden. 
 
Jeesuksen verellä puhdistettu sydän eli omatunto vaikuttaa sitten sen, että me 
voimme kunnioittaa enemmän Jumalaa, itseämme ja lähimmäisiämme sekä niitä 
lahjoja, joita Herra on seurakunnalleen antanut. 
Silloin me emme niin herkästi tule kateelliseksi siitä, kun huomaamme, että veljiemme tai 
sisariemme sekä toisissa järjestöissä palvelevien kautta Herra  tekee voimallisemmin 
näkyvää työtä kuin meidän kauttamme. 
Jeesuskin puhui siitä, että kylväjän ja leikkaajan  tulisi yhdessä iloita.   
Ja vielä, ”että toinen on kylväjä, ja leikkaaja toinen.”Joh.4:36-37. 
 
Kateus ja katkeruus voi johtaa paatumukseen ja sitä kautta mieltymykseen maailmaan, 
ellei Kristuksen veri saa meitä jatkuvasti puhdistaa. 
Näin kävi mm. Hymeneukselle ja Aleksanderille, johon apostoli Paavali viittaa 
kirjoittaessaan Timoteukselle. Samalla hän antaa kehotuksen, että hyvän todistuksen 
saaneena, Timoteus taistelisi jalon taistelun uskossa. 1Tim.1:18-20. 
Paavali siis kirjoittaa: 
” Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien, 
sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, 
19. säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan 
haaksirikkoon joutuneet. 
20. Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun, 
kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi. 
 
On hyvin tärkeää, että me vaalimme omaatuntoamme niin että se säilyisi puhtaana, ettei 
uskomme haaksirikkoontuisi. 
(Valitettavasti monen saarnamiehenkin kohdalla on näin käynyt.) 
Saatanan seula on vienyt uskon Kolmiyhteiseen Jumalaan sekä Raamatun totuuteen. 
Ei uskota enää Jeesuksen neitseestä syntymiseen, ei ylösnousemiseen eikä myöskään 
Jeesuksen jumaluuteen. Jne. 
Raamattu on heidän mielestään vain ihmisen aikaansaannos, josta puuttuu Jumalallinen 
auktoriteetti. Siksi monet Raamatun totuudet hylätään. Sanotaan, että meillä nyt on 
enemmän viisautta kuin siihen aikaan, kun Raamattu on kirjoitettu. Näin ihminen asettaa 
itsensä Jumalan yläpuolelle. 
 
Lopuksi apostoli Paavali todistus maaherra Feeliksille, erilaisten syytösten keskellä. 
 Ap.t.24:14-16 jakeissa: 
”Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, 
niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja 
profeetoissa, ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin 
odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin. 
Sentähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto 
Jumalan ja ihmisten edessä.” 
Tähän tunnustukseen sanon itsekin aamenen. 
 
Tämä raamattuopetus on pidetty Susiniemessä 08.12.2009. (Tosin tätä on vähän muokattu 
sen jälkeen.) 


