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KUN SYNTI TUNNUSTETAAN





Omatunto esiintyy herkimpänä, kun se muistuttaa 
ihmistä hänen synnistään.

Se on pahan olon tunteena voimakkaampi kuin hy
vän olon tunteena.

Eräiden syntien muistot ovat erityisen pistäviä.
Varsinkin epärehellisyyden synnit ovat sellaisia.
Kun on varastanut, jää tuo teko omalletunnolle. 

Joksikin ajaksi se saattaa unohtua. Itse asiassa muisti 
säilyttää sen kuitenkin ihmeellisen sitkeästi ja palaut
taa mieleen yllättävästi. Vaikka kysymyksessä on 
ehkä ainoastaan vähäpätöinen asia lapsuuden päiviltä, 
omatunto ei lakkaa siitä muistuttamasta.

Samanlainen synti on epärehellisyys sanoissa. Val
heet jäävät painamaan omaatuntoa. Velka, jonka 
kielsi, väärennetyt tilit, jotka esitti oikeina, väärä 
tuloilmoitus, jonka valmisti, väärä vala, jonka teki — 
mitä raskaita kantamuksia elämänmatkalla ne ovat
kaan!

Raskaimpia kuormia ihmisellä on rikollinen salai
suus, jota hän kuljettaa mukanaan.

Onnellinen se ihminen, jonka elämässä ei ole asioi
ta, joita täytyy koettaa salata.

Monesti kuitenkin käy rikollisen salaisuuden mu
kana kuljettaminen niin työlääksi, että asianomainen 
lopulta itse vapaaehtoisesti tunnustaa. Hän jopa
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ilmoittautuu oikeudenpalvelijoille haluten mieluum
min kärsiä ankarankin rangaistuksen, kuin jatkaa 
ylen työlääksi tullutta salaamistaan. Monesti oman- 
tunnonkanteet vievät papin luokse tunnustuksille. Tai 
ne johtavat asianomaisen tunnustamaan vääryytensä 
esimiehille, ja niille, joita vastaan on rikkonut.

Talonpoika oli nuoruudessaan ajanut työrattailla 
maantiellä suvisena päivänä. Silloin hän huomasi, että 
rautakanki putosi edellä ajaneen miehen rattailta. 
Hän nousi ja nosti kangen omille kärryilleen. Nyt, 
kymmenien vuosien jälkeen, hänen täytyi tulla tun
nustamaan tekonsa papille.

— „Tuosta päivästä saakka on tuo rautakanki pai
nanut omaatuntoani”, hän valitti murtuneena. ,,Aina, 
kun olen kuullut Jumalan armoa julistettavan tai kun 
minun on pitänyt rukoilla, on sydämessäni ääni sano
nut: 'Tuo ei kuulu sinulle’. ’Se rautakanki, se rauta
kanki sulkee sinulta taivaan’. 'Sinulla ei ole toivoa’.”

Herännyt omatunto ei ota vastaan lohdutusta ke
vyesti.

Nyt täytyi tulla tunnustamaan.
Mies-poloinen!
Miksi hän oli kantanut taakkaansa näin kauan?
Miksi hän oli elänyt miltei koko elämänsä suljetun 

taivaan alla?
Miksei hän ollut tullut aikaisemmin?
Pelko ja häpeä, nuo tavallisimmat esteet, joihin 

kohta lähemmin puutumme, olivat pidättäneet häntä 
niinkuin ne ovat estäneet lukemattomia muita.
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Tuolla ottaa nuori koululainen raskaita askeleita 
opettajansa luokse. Kukaan ei nähnyt, miten vaikeita 
sisällisiä taisteluja hänellä ennen tätä matkaa on ollut. 
Vielä portilla hän epäröi, olisiko paras kääntyä takai
sin. Mitä sanoo opettajani minulle, jos tunnustan 
tekoni? Tuo nuori oli menetellyt petollisesti kokeis
saan. Nyt oli omatunto herännyt. Lopulta hän menee 
perille saakka. »Sanokoon mitä tahansa, minun täytyy 
saada rauha”, hän arvelee.

Muistan, miten muuan ylioppilas kristillisen yliop- 
pilaskokouksen väliajalla tuli puhumaan sisäisestä 
taistelustaan. Olen unohtanut sen, mitä hän kertoi. 
Sen vain muistan, että hän äkkiä tarttui valkeaan 
lakkiinsa ja viskasi sen kedolle lausuen:

— »Minä olen arvoton kantamaan ylioppilaslakkia. 
En ole sitä ansainnut rehellisesti.”

Kasvattajat, opettajat, olkaa armollisia näitä rehel
lisiä nuoria sieluja kohtaan! Kohdelkaa heitä hellästi 
ymmärtäen!

Kaikkein kauneimpia kohtia kuuluisassa englanti
laisessa koulukuvauksessa »Rugbyn kouluaika” on 
kuvaus nuoresta pojasta, jolla oli tällaista asiaa rehto
rilleen. Vihdoin hän sai sanotuksi kaiken. Rehtori, 
joka itse tunsi, mitä synti ja sen anteeksisaaminen 
merkitsee, otti hänet vastaan sanomattoman myötä
tuntoisesti.

— »Oli niinkuin tonnien paino olisi pudonnut sydä- 
meltäni”, sanoi nuori tunnustaja käyntinsä jälkeen 
rehtorin luona.
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Aviopuolisojen välillä on tapahtunut surullista. 
Useimmiten mies, toisinaan vaimo, on pettänyt puo
lisoansa. Hän on mennyt vieraan luo. Hän on rikko
nut kuudennen käskyn. Hän on salannut askelensa. 
Petollisesti hän on valehdellut valehtelemasta pääs
tyään. Kaksinaiselämä on jatkunut vuosia. Omatunto 
on häntä nuhdellut. Synti on tullut hänelle vasten
mieliseksi. Kaukana siitä, että kielletty hedelmä olisi 
makea, ja että »rikollinen rakkaus olisi suloinen”, ku
ten maailma kevytmielisesti väittää. Elämä on päin
vastoin käynyt hänelle ylen rikkinäiseksi ja onnetto
maksi. Jumalan sanasta on leppymättömän selvästi 
kuulunut samaa kuin Daavidille: »Niin totta kuin 
Herra elää, mies, joka tämän on tehnyt, on kuoleman 
oma.” »Sinä olet se mies” (2 Sam. 12: 5, 7).

Pettäjän omatunto todistaa häntä vastaan: olet rik
konut pyhintä vastaan elämässä, olet särkenyt per
heesi. Olet tehnyt aviorikoksen. Ainoa tie, jolla voit 
yrittää uutta elämää, on se, että tunnustat tekosi ja 
lopetat kaksinaiselämäsi.

Siitä, miten raskaan omantunnon kuorman ihminen 
saa epärehellisyydestä, on järkyttävimpiä esimerk
kejä niiden kohtalo, jotka ovat tehneet väärän valan. 
Valan pyhän juhlallisesta luonteesta johtuu, että 
ainoastaan paatunein kantanee tätä valheensa kuor
maa huolettomana. Ottamalla Jumala todistajakseen 
siitä, että puhuu asian oikein, todistaja onkin oikeu
dessa esittänyt väärän todistuksen. Monesti tuo kar
kea teko tapahtui vähäpätöisten asiain yhteydessä.
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Milloin todisti joku väärin saadakseen pienen rahal
lisen edun, esim. murhapoltoin poltetusta rakennuk
sesta palovakuutusmaksun avuksi huonoihin raha- 
asioihinsa, tai joku toinen vannoi väärin salatakseen 
salametsästyksessä tapetun hirven kaadon. Toisinaan 
toimii asianomainen toisten pakotuksen alaisena, 
mikä ei tee hänen valhettaan sen köykäisemmäksi.

Luonteen kehityksessä toteutuvat Jeesuksen sanat: 
„Se, joka on uskollinen vähimmässä, on paljossakin 
uskollinen, mutta joka on vähimmässä väärä, on pal
jossakin petollinen” (Luuk. 16: 10).

Luonne turmeltuu vähäisten hätävalheiden viljele
misestä. Totuudellisuuden aisti tylsyy niistä vähitel
len.

Seuraus on, että puuttuu vastustus voimaa, kun näin 
karkea teko kuin väärin vannominen tulee eteen. Se 
joka on tottunut poikkeuksettomaan todenpuhumi- 
seen, ei taipuisi yhtä helposti tekemään väärää valaa.

Mutta Jumala ei salli itseänsä pilkata; mitä ihminen 
kylvää, sitä hän myös niittää (Gal. 6: 7).

Niinpä on nähty väärän valan tekijän harhaile
van pimentynein mielin, eikä mikään lohdutus ole 
häntä auttanut.

Toiset ovat kulkeneet tunnustuksen tien ehkä 
oikeusistuimia myöten ja lopulta saaneet täyden rau
han Häneltä, joka sanoo: „Peseytykää, puhdistautu
kaa, pankaa pois paha tekonne minun silmäini edestä, 
lakatkaa pahaa tekemästä.------ Harrastakaa oikeut
ta. ------Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenäm
me, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veri
ruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi: vaikka ne ovat
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