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Älkää ainoastaan kuulko!
Älkää pelkästään puhuko!
5. Moos 11:18 – 20, 26 – 28, 32
Painakaa tarkoin mieleenne nämä käskyt, jotka minä teille annan. Sitokaa ne merkiksi
käteenne ja pitäkää niitä tunnuksena otsallanne. Opettakaa ne lapsillenne ja puhukaa
niistä, olittepa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. Kirjoittakaa ne kotienne ovienpieliin
ja kaupunkienne portteihin…
Matt 7:21 – 27
Ei jokainen, joka sanoo minulle: Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee
se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.
Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka
rakensi talonsa kalliolle.
Jokainen, joka kuulee nämä sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka
rakensi talonsa hiekalle.
Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat.
(Matt 7:12)
Vuorisaarna Matteuksen evankeliumissa on aika pitkä. Se ulottuu kolmeen lukuun,
viidennestä seitsemänteen. Siinä puhutaan monista aiheista: lunastuksesta, vihollisen
rakastamisesta, avioerosta, vannomisesta, almuista, rukouksesta, paastosta,
tuomitsemisesta jne. Lopuksi Jeesus puhuu kahdesta mahdollisesta reaktiosta:
Toinen kuulee hänen sanansa, mutta ei toimi sen mukaan. Toinenkin kuulee ne ja vaivautuu
toimimaan niiden mukaisesti.
Pelkästään kuuleminen ei hyödytä lainkaan, sanoo Jeesus. Se on kuin rakentaisi talon
hiekalle. Oikea tapa on ensin kuunnella ja sitten toimia kuullun mukaisesti. Se on kuin talo,
jonka perustus on laskettu kalliolle.
Jeesuksen vuorisaarnan sanoista haluan tänään ottaa esille niin sanotun kultaisen
säännön. Se on ohje, joka melko samanlaisena löytyy myös muissa uskonnoissa.
Jeesus sanoo: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on
laki ja profeetat.”
Tuo ilmaisu: ”Tässä on laki ja profeetat” tarkoittaa tässä lyhyttä yhteenvetoa koko
raamatusta, samoin siitä, mitä minä haluan teille sanoa.
Jo kauan ennen kuin olin alkanut lukea raamattua, osasin nuo Jeesuksen sanat ulkoa. Eri
tilanteissa äitini toisti meille lapsille sananpartta: ”Mitä et tahdo itsellesi tehtävän, sitä älä
toisellekaan tee!” Kun olen vihainen toiselle, kun voisin kuristaa toisen tai antaa hänelle
ympäri korvia, kun tahtoisin maksaa takaisin samalla mitalla, silloin on oikein hyvä muistaa:
mitä et tahdo itsellesi tehtävän, sitä älä toisellekaan tee.
Minusta on hyvä, että meillä on molemmat muodot, kielteinen ja myönteinen. Kielteinen
kansanperinteessämme: mitä et tahdo, sitä älä… Ja myönteinen Jeesukselta
evankeliumissa: ”Kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.”
Kummassakin tapauksessa odotetaan minun asettuvan toisen asemaan. Se ei ole
ollenkaan helppoa. Monet meistä kykenevät siihen varsin huonosti. Mutta juuri silloin
mainittu ohje auttaa meitä. Se sanoo, että voit ajatella ja tuntea toisen tavoin parhaiten, kun
mietit: jos nyt olisin hänen sijassaan, mitä haluaisin ja mitä en toivoisi itselleni tehtävän? Ja
voin vielä kysyä: millaisia toiveita olisi olemukseni pinnalla ja millaisia sisimmässäni?
Ulkoisesti haluan kai vain mielihyvää, kiitosta ja tunnustusta. Sisimmässäni haluan myös

mielihyvää, mutta en yksinomaan. Haluan, että myös toiset sanovat tai tekevät minulle mitä
ensimmäisessä kohdassa sanotaan, vaikka se tekisi kipeää, mutta edistäisi sisäistä
kasvuani.
Toistemme todellinen auttaminen, ei vain sanoilla, vaan myös teoilla, on yhä edelleen
kristillinen ja inhimillinen kutsumuksemme.
Älä tee toiselle, mitä et haluaisi itsellesi tehtävän.
Tee toiselle, mitä haluaisit itsellesikin tehtävän.
Älä sano minulle vain: olet aarteeni, vaan elä niin, että tunnen kuinka paljon merkitsen
sinulle.
Älä sano minulle vain: olet ystäväni, vaan ole kanssani sekä hyvinä että huonoinakin
aikoina, niin tiedän, että olet ystäväni.
Älä sano Jumalalle vain: ”Herra, Herra”, vaan elä niin, että kaikki huomaavat elämäsi
olevan Jumalan ohjauksessa.
Sunnuntaina 29.5.2005
Pyyntö
Jumala, kun pyydämme sinulta jotain, emme tarkoita, että jättäisimme kaiken sinun
huoleksesi ja itse vetäytyisimme sivuun. Sinä haluaisit meidän myötävaikutustamme myös
omien pyyntöjemme toteuttamisessa. Siinäkään mielessä et halua meiltä vain sanoja, vaan
myös tekoja. Auta meitä, ettemme yrittäisi rukouksen avulla laistaa vastuustamme. Aamen.
Isä Theodor Rohner
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