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PUHEEMME
Matt. 12:33-37

33. Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tai tehkää puu huonoksi ja sen
hedelmä huonoksi. Hedelmästään puu tunnetaan. 
34. Te kyykäärmeiden sikiöt, kuinka te voisitte puhua hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä
sydän on täynnä, sitä suu puhuu. 
35. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahuutensa
varastosta esille pahaa. 
36. Minä sanon teille: jokaisesta puhumastaan turhasta sanasta ihmisten on tehtävä tili
tuomiopäivänä. 
37. Sanoistasi sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi." 

Turhat sanat
Maailma on täynnä sanoja. Ja miten valtava määrä niistä onkaan turhia, tarpeettomia,
kiusallisia, hyödyttämiä, vietteleviä ja juonittelevia. Kaikkien niiden takana on sydän, joka ei
voi peittää totuutta itsestään. 
"Ei ole sanaa kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne." (Ps. 139:5) 
Valheelliset sanat kertovat, eivät välttämättä heti, mutta ennemmin tai myöhemmin
lausujansa sydämen valheellisuuden. Viimeisellä tuomiolla tuomioperusteeksi riittää se, mitä
olemme ääneen sanoneet.

"Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on
tuomiopäivänä tehtävä tili." 
Jumala puhuu, puhuu paljon, mutta yksikään Hänen sanansa ei ole turha. Jokaiseen sisältyy
totuus ja voima. Yksikään Jumalan sana ei jää turhaksi. Jokainen vaikuttaa. Ihmisen sanatkin
on tarkoitettu vaikuttaviksi, viemään eteenpäin totuutta ja rakkautta. Turhat sanat eivät ole
merkityksettömiä sanoja, ne ovat tuhoisia sanoja. Turhat sanat syövät totuutta, ne murtavat
oikeiden sanojen uskottavuutta, ne paljastavat puhujiensa sydämen tyhjyyden ja erämaan.
Ne kertovat, että Jumalan totuutta ei ole otettu vastaan, eikä Jumalan Sana ole päässyt
vaikuttamaan sisältöä, elämää ihmissydämeen.

Turhia sanoja eivät kuitenkaan välttämättä ole hersyvä huumori tai vilpittömät kohteliaisuudet
tai tavanomaiset tervehdykset. Niillä voi olla ratkaiseva merkitys rakkaudellisen ilmapiirin
luomisessa ja keskinäisen yhteyden rakentamisessa. Kaikki, mikä puheissamme ei
suoranaisesti viestitä tärkeää sisältöä, ei siis ole välttämättä turhaa.

Sana ja luottamus
Sanat on tarkoitettu yhteyden välineeksi. Ne rakentavat luottamusta, viestittävät totuutta,
sydämen rakkautta, arvostusta ja ystävällisyyttä. Turhilla sanoilla ihminen ei vain ole
tekemättä mitään, vaan tuhoaa aitojen sanojen merkitystä. Turhat sanat viestittävät eivät
vain sanojansa sydämen turhuutta, vaan myös hänen asennettaan viestin kohteeseen. "Et
ole mitään!" Mutta juuri välinpitämättömyyden ilmaisuina ne nousevat Jumalan käskyä:
"Rakasta lähimmäistäsi!" vastaan. Siksi Paavali kirjoittaa: 
"Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee kullekin
vastata." (Kol. 4:6)

Ihmisten keskinäisen luottamuksen syntymiseen ei tarvita tekoja. Sanat riittävät. Sanojen
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perusteella näkemättä toisen tekoja, ihminen saattaa avata sydämensä täydessä
luottamuksessa toiselle. Tietenkin sanoilla rakennettu luottamus voidaan teoilla myöhemmin
tuhota, mutta luottamus ei ala teoista eikä näytöstä. Jumalakin lähestyy ihmistä sanoillaan.
Sanojen totuudellisuus ja aitous tunnistetaan herkästi. Jumala on asettanut ihmiseen herkät
tuntosarvet, joilla hän mittaa sanoja. Jokainen ihminen tunnustaa Jeesuksen sanojen
totuuden:
"Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo
hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa." 

Ensin on sydän, sitten tulevat sanat ja lopulta teot. Jos sanat paljastavat hyvän sydämen,
hyviä tekoja on helppo odottaa. Jos sanat paljastavat pahan, ilkeän tai epärehellisen
sydämen, hyviä tekoja on turha odottaa. Taitavasti sommitellut pettäjän sanat voivat tietysti
vilpittömän sydämen viedä harhaan, mutta hyvä sydän, joka haluaa pysyä totuudessa tulee
yllättävän nopeasti näkemään petollisten sanojen takaa pahan sydämen.

Puhe on tärkeää
Kun toisaalta valehtelu ja toisaalta turhat puheet ovat niin äärimmäisen yleisiä,
supisuomalainen tapa tulkita käskyä: "Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi!" on se,
että pidetään suu kiinni niin pitkälle kuin mahdollista. Varsinkaan suomalaista miestä ei juuri
voikaan syyttää suupaltiksi ainakaan silloin, kun hän työstä väsyneenä saapuu kotiinsa ja
kun hänen vaimonsa mielellään kuulisi jotain kuluneen päivän tapahtumista. Raamatun
kehottaa meitä kuitenkin nimen omaan puhumaan. Puhe on tärkeää. Se ei ole vain omien
ajatusten ja tahdon välittämiseen välttämätön väline, vaan se on ennen kaikkea rakkauden
osoittamisen perusväline. Käskyn todellinen sisältö on kuitenkin: "Ajattele ihmisestä hyvää,
puhu ihmisestä hyvää, yritä ymmärtää ne myönteiset syyt, jotka johtivat tiettyihin tekoihin ja
selitä asiat parhain päin." 

Jumala välittää meille pelastuksensa puheensa eli sanansa välityksellä. Hän antoi myös
omilleen tehtävän julistaa evankeliumin totuutta ihmisten pelastuksesi. Ei ole siis suurempaa
rakkautta kuin julistaa evankeliumin totuutta. Juuri totuus synnyttää luottamuksen ja totuus
tekee ihmisen vapaaksi. Totuudessa pysyvän ei tarvitse näytellä, hän saa olla aito niin
suhteessaan Jumalaan kuin ihmisiinkin.

Miten voi päästä totuuteen?
Mutta miten sitten ihminen voi päästä valheellisuuden verkosta totuuden vapauteen? Siihen
eivät ikävä kyllä auta parhaatkaan päätökset puhua vain totta, tai niin kuin tänä päivänä
usein kuulee sanottavan pyrkimys olla rehellinen itselleen. Sehän ikävä kyllä merkitsee usein
sitä, että ihminen on sillä tavalla rehellinen itselleen, että noudattaa avoimesti sisimpänsä
tunteita ja himoja - usein järkyttävin seurauksin.

Vain Jeesus Kristus kykenee vapauttamaan meidät totuuteen. Hän lähestyy meitä nimen
omaan totuuden sanan välityksellä. Jos ja kun Sinä taivutat sydämesi Jeesuksen totuuteen
itsestäsi, tunnustat oman valheellisuutesi ja pyydät sitä anteeksi sillä perusteella, että Jeesus
on jo kärsinyt sen rangaistuksen, joka sinulle valheellisuudestasi syystä kuuluisi Golgatan
ristin tuskissa, niin saat kaiken menneen anteeksi ja Pyhä Henki, Totuuden Henki asettuu
asumaan Sinuun ja alkaa sisältä, sydämestäsi käsin muuttaa puheittesi sisällön
totuudellisiksi.

Sanoista vanhurskaaksi
Jeesuksen tuleminen Pyhässä Hengessä meidän sydämeemme, uudistamaan se ja sitä
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kautta puheemme, tapahtuu Jumalan Sanan kautta. Herra saapuu sydämiimme sanan
välityksellä ja sanassa. Hänen työnsä, sen synnyttämä sydämen usko, on siinä määrin
sanaan sidottua, että Jeesus toteaa:
“Sanoistasi sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi." 
Paavali liittää sydämen uskon ja suun tunnustuksen samalla tavalla kiinteästi toisiinsa näin:
“Mitä se sitten sanoo? ‘Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi.’ Tämä
on se uskon sana, jota me saarnaamme. Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja
uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, sinä pelastut. Sillä sydämellä
uskotaan vanhurskauteen, ja suulla tunnustaudutaan pelastukseen.” (Room. 10:8-10)

Kun Pyhä Henki saa taivuttaa meidät parannukseen pahoista puheistamme, kielemme
tunnustaa ensin totuuden omistä vääristä sanoistamme ja niiden tapana olevasta syntisestä
sydämestä. Tähän synnintunnustukseen Jeesus vastaa synninpäästön sanalla. Kun sydän
ottaa vastaan sen sanan, syntyy kiitos ja uskon tunnustus. “Minäkin kurja syntinen sain
armon Jeesuksen veressä”. Näiden uskontunnustuksen sanojen synnyttäjä on Pyhä Henki.
Ja niissä näkyy, että olemme saaneet Kristuksen lahjavanhurskauden. Elävä usko
Kristukseen ei koskaan voi jäädä vain sydämeen. Se väistämättä purkautuu myös sanoiksi.

Puhuva ja julistava seurakunta
Kun Pyhä Henki laskeutui helluntaina seurakunnan ylle, alkoi ylistyksen ja pelastus sanoman
julistuksen uusi aikakausi, joka jatkuu yhä tänään. Missä vain joku ihminen saa kohdata
Jeesuksen omana Vapahtajanaan, hänen puheittensa sisältö muuttuu. Hän alkaa ylistämään
Jumalaa ja korottamaan Jeesusta, Hänen ristiään ja Hänen ylösnousemustaan. Pyhä Henki
ei siis suinkaan sulje ihmisten suita, vaan täyttää suun uudella sisällöllä. Vainojen keskellä
hajaantuneen alkuseurakunnan jäsenet eivät yksinkertaisesti kyenneet pitämään suitaan
kiinni pelastussanomasta. 

Herra Jeesus haluaa tänäänkin ihmisen sydämen. Saadessaan sen, Herra saa myös ihmisen
suun ja kädet ja jalat omikseen ja käyttöönsä. Elämän janoisille vuotaa Jumalan Pyhän
Hengen uusi virta evankeliumin sanassa. 

Totuuden viesti
Jumala on antanut meille oman Sanansa välineeksi, jonka kautta henkilökohtainen
keskustelu ja rakkaussuhde Jumalan ja ihmisen välille voi muodostua. 
1. Jumala viestittää meille Sanallaan Jeesuksen ristin uhriin perustuvaa anteeksiantamusta,
sen taustalla olevaa suunnattoman syvää Isän rakkautta syntistä ihmistä kohtaan. 
2. Sana viestittää meille Hänen armonsa suuruutta ja arvoa, jonka armo liittää meihin
itsessämme synnin tähden tuomion ansaitseviin. 
3. Jumala viestittää meille myös opetusta johdattaakseen meitä totuuden tielle ja vaeltamaan
Hänen tahtonsa mukaan. 
4. Herra viestittää meille Sanallaan myös nuhdetta, kun olemme langenneet. Hän haluaa
Sanansa kautta johtaa meitä päivittäiseen parannukseen (mikä ei tarkoita sitä, että saa tehdä
kohtuullisen määrän syntiä päivittäin, koska kumminkin kaiken saa anteeksi). Päivittäinen
parannus on niin kuin kaikki parannus kertakaikkista synnin tuomitsemista ja hylkäämistä
elämässämme ja turvautumista yksin Jeesuksen ristillä vuodattaman sovintoveren armoon.
Todellinen parannus vie aina anteeksiantamuksen omistamiseen. 

Anteeksiantamus taas ei ole vain jonkinlainen tunnetilan vaihdos. Ennen sitä oli paha olla,
kun omatunto syytti. Sen jälkeen on hyvä olo. Anteeksiantamus ei ole ensisijassa sitä, vaan
sitä, että kaksi keskenään ristiriidassa olevaa henkilöä pääsee jälleen yhteyteen ja sovintoon
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keskenään. Anteeksiantamus on henkilösuhteen korjaantumista myös sillä lailla, että se
vaikuttaa käytökseemme Herraa ja toista ihmistä kohtaan.

Jos ja kun Herra viestittää sanansa kautta meille kaikkea tätä, meiltä kysytään ensin avoimia
korvia kuulla ja ottaa vastaan Hänen Sanansa. Meiltä kysytään Samuelin asennetta: "Puhu,
Herra, palvelijasi kuulee!" Mutta edelleen kun Herra viestittää meille Sanallaan kaikkea tätä,
Jumalan lapsen tehtävä on käyttää omaa kieltään samalla tavalla anteeksiantamuksen,
arvostuksen, opastuksen ja nuhteen välineenä, välineenä, jota käytetään toisen hyväksi. 

Aivan tavallisessa keskustelussa alkusyksyn ilmoista voimme viestittää toiselle ihmiselle joko
sitä, että emme toivo hänen sotkeutuvan meidän asioihimme, tai sitä, että arvostamme
häntä, haluamme yhteyttä hänen kanssaan ja haluamme olla totuudellisia. Näin puheiden
asiasisältö itsessään ei ole ratkaisevaa. Tietenkään se ei saa olla tosiasioiden vastaista, yli
tai alle totuuden, vaan koko totuus ja ainoastaan totuus. Mutta parhaatkin totuutemme ovat
pelkkää julmuutta, ellemme viestitä puheissamme samalla myös rakkautta ja todellista halua
elää yhteydessä ihmisten kanssa, halua rakentaa luottamussuhdetta heidän kanssaan.

Me tarvitsemme Jeesusta sydäntemme ja puheidemme Muuttajaksi. Tarvitsemme sellaista
jatkuvaa yhteyttä Häneen, että Hänen työnsä saa edetä elämässämme. Ennen kaikkea
tarvitsemme uuden elämän Herralta, tarvitsemme Pyhän Hengen uudistavaa työtä, niin että
elävän veden virrat pääsisivät meidän puheidemme kautta leviämään ympärillemme. Vain
Pyhä Henki voi meissä synnyttää kiitoslaulun Herralle. Vain Häneltä saatu anteeksiantamus
voi taivuttaa meidät antamaan veljillemme anteeksi. Vain Herran elämä meissä voi muuttaa
pahat puheet suustamme toisten ihmisten siunaamiseksi, rohkaisemiseksi ja ym-
märtämiseksi.

Evankeliumi ja ylistys
Vain Pyhä Henki voi varustaa meidät sillä voimalla, että rohkenemme avoimesti kertoa
Jeesuksesta toisille ihmisille. Jaloin ja tärkein tehtävä, mikä kielellemme on uskottu, on kuu-
luttaa evankeliumin ilosanomaa siitä, että jokainen katuva syntinen saa Jeesuksen tähden
syntinsä anteeksi ja pääsee Jumalan ihmeellisen lahjan tähden iankaikkisen elämän omista-
jaksi. 

Mutta Herra Jeesus on täälläkin tänään keskellämme. Hän haluaa koskettaa Sinun elämäsi
kipeisiin kohtiin, joissa synti on turmellut kykysi puhua toisten kanssa. Hän haluaa antaa
Sinulle anteeksi, Hän haluaa avata ja vapauttaa sen, mikä Sinussa on ollut tukossa Hänen
Sanalleen ja toisten ihmisten tarpeille. Hän voi ja haluaa sen tehdä Sinulle tänään.

Emmekö etsisi ja pyytäisi suurta Vapahtajaa oman sydämemme, suumme ja korviemme
Herraksi ja Pyhittäjäksi. Siksi haluamme tänään oman kielemme synnit tunnustaen huoata
Herran puoleen: Anna syntini anteeksi. Tee minusta yksi niistä, jotka aidosti ja iloiten saavat
kertoa muillekin Jeesuksesta.


