”Se yksi synti”
1. Tim. 1:12-17
12. Minä kiitän Herraamme Kristusta Jeesusta, joka on antanut minulle voimaa. Kiitän häntä siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa,
13. minut, entisen pilkkaajan, vainoojan ja
väkivallantekijän. Mutta minut armahdettiin,
koska epäuskossani en tiennyt, mitä tein.
14. Meidän Herramme armo on ollut ylenpalttinen vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka
on Kristuksessa Jeesuksessa.
15. Tämä sana on varma ja täysin vastaanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on tullut

maailmaan pelastamaan syntisiä, joista
minä olen suurin.
16. Mutta minut armahdettiin, jotta Kristus
Jeesus minussa ennen muita osoittaisi kaiken kärsivällisyytensä, esikuvaksi niille, jotka vastedes uskovat häneen ja saavat iankaikkisen elämän.
17. Ikuisuuksien Kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle ja ainoalle Jumalalle
kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Aamen.

Ahdistuneet uskovat
”Kun sinusta tulee kristitty, murheesi ja ongelmasi ovat ohi” on lause, joka ei pidä
paikkaansa. Jos niin olisi ei olisi tarvinnut kirjoittaa Uutta testamenttia. Se on kirjoitettu kristityille, joilla oli paljon ja monenlaisia ongelmia. Jeesus itse sanoi, että ”portti on ahdas ja tie kaita.” Edelleen sanassa sanotaan, että ”monen ahdistuksen kautta meidän pitää mennä sisälle Jumalan valtakuntaan.”
Kiinan kotikirkoissa ennen kastetta tehdään selväksi sitä pyytävälle: ”Emme kasta
ketään, joka ei ole valmis kärsimään Jeesuksen nimen tähden.”
Meidän on syytä hylätä pinnallinen käsitys kristinuskossa, ikään kuin se olisi tie ajallisiin hyötyihin. Kristityillä esiintyy mitä moninaisimpia vaikeuksia kuten masennusta,
vaikeuksia, kiusauksia, lankeemuksia, painostusta ja vainoa. Masennus, taistelut
ym. eivät ole osoitus siitä, että et ole kristitty, päin vastoin. ”Uskon taistelu kuuluu
kuvaan siitä syystä, että vastustajamme Sielunvihollinen tekee kaikkensa
saadakseen meistä ”vaarattomia kristittyjä” eli huonoja mainoksia Jeesukselle.
Saatana ei voi riistää meiltä pelastusta, mutta voi tehdä meistä todella surkeita
uskovia.
Uskova vaeltaa kuin kadulla, jonka molemmilla puolilla on rakennuksia. Niiden ikkunoista Sielunvihollinen ampuu pahan palavia nuolia, vaikka ei pääsekään itse kadulle asti. Eräs tyypillisiä tapoja, joilla se pyrkii meitä kiusaamaan, on muistuttaa meitä
jostakin tai joistakin menneisyytemme synneistä tai tapahtumista. Mennyt muisto
painaa, ahdistaa ja syyttää.
Joku voi kysyä, voiko kukaan, jota menneisyyden muistot ahdistavat, olla kristitty.
Mutta kyllä he ovat, koska he ovat täysin tietoisia omasta avuttomuudestaan ja ovat
täysin riippuvaisia Jumalan armosta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen
veressään. Huolimatta siitä se ovat onnettomia jostain menneisyydessään ja jatkuvasti palaavat siihen ja tuomitsevat itseään. He saattavat sanoa: ”Jumala on ehkä
antanut anteeksi, mutta en voi mitenkään antaa itselleni anteeksi sitä, että …”
Se, mikä painaa, voi olla esimerkiksi jokin paha teko menneisyydessä, joka on vaikuttanut toisiin ihmisiin. Se voi olla rikottu lupaus Jumalalle. Edelleen se voi olla jo 1

kin sana tai laiminlyönti tai ”kuoleman synti”. Usein se on tietty helmasynti, jonka
kanssa joudutaan jatkuvasti taistelemaan ja koetaan toistuvia tappioita.
Esimerkiksi eräs 77 vuotta vanha mies tunnusti: ”Rikoin kaikki Jumalan käskyt, mutta sain osakseni pelastuksen. Suuri ilo täytti sydämeni.” Mutta seuraavana päivänä
sama mies tuli itkien kertomaan: ”30 vuotta sitten juovuksissa ollessani sanoin:
’Jeesus on äpärä’. Ei voi olla anteeksiantamusta tähän syntiin.”
Mitkä ovat ongelman todelliset syyt?
1. Saatanan hyökkäys
Uskovien masentaminen on Sielunvihollisen työtä. Hän ei voi pelastusta Herran
omilta viedä, mutta voi riistää heiltä ilon, levon ja varmuuden.
2. Tietämättömyys evankeliumin opista ja sisällyksestä
Noissa ahdistuksissa ei välttämättä hyödytä rukoileminen asian puolesta. Pikemminkin on syytä alkaa ajatella ja tehdä oikeat johtopäätökset evankeliumista eli siitä, että Jeesus kuoli syntiemme tähden, haudattiin ja nousi kolmantena päivänä
kuolleista.
Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin.
Jakeen 15 mukaan Jeesus on tullut pelastamaan syntisiä ja erityisesti heistä suurimpia.
- Kaikki synti riittää kadottamaan ihmisen, ellei siitä tehdä parannusta.
- On kuitenkin erityisen suuria syntejä. Sellaisia ovat esimerkiksi:
- - Jumalan seurakunnan vainoaminen. Ajattelepa vaikka isää, joka
kestää itseensä kohdistettua vääryyttä, mutta ei kestä, kun hänen lastaan vastaan hyökätään.
- - Herran omien pilkkaaminen tai heille vääryyden teko sen vuoksi,
että he ovat kristittyjä
- - Karkeat synnit kuten murha, haureus, epäjumalanpalvelus, jumalanpilkka jne.
- - Synnit suuressa valossa eli niiden synnit, jotka ovat saaneet paljon
Jumalan sanan opetusta. Niitä ovat esimerkiksi kristittyjen kotien lasten synnit, koska he tietävät totuuden.
- - Pyhän Hengen työtä tukahduttavat synnit: Mikään ei paaduta ihmistä niin paljon kuin se, että evankeliumi torjutaan pois.
- - Toisten ihmisten viettely syntiin. Kauheaa on ajatella, että on olemassa ihmisiä, jotka me olemme lähettäneet helvettiin. ”Viettelijälle olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin meren syvyyteen.”
- - Harhaoppien levittäminen
Kaikki nämä synnit ovat todella suuria ja Paavali oli kaikkiin niihin syyllinen. Hän oli
syntisistä suurin, mutta Jeesus Kristus tulipelastamaan juuri syntisiä ja suuria syntisiä.
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Mutta minut armahdettiin,... Meidän Herramme armo on ollut ylenpalttinen… (jakeet
13 ja 14)
a) Jumala otti Paavalin ja teki hänestä mallin siitä, miten Hän pelastaa suuria syntisiä. Jumalan armo iloitsee saadessaan näyttää voimansa suurissa syntisissä.
Vertaa omia syntejäsi Paavalin synteihin, Pietarin synteihin, aviorikkojavaimon syntiin ja ristin ryövärin syntiin. Näe, että Herra antoi ne anteeksi ja kysy sitten, antaako
Herra anteeksi Sinun syntisi. Jumala voi pelastaa ja armahtaa sinua.
b) ”Syntisistä suurin”. Mitä lähemmäksi tulemme Jumalaa, sitä selkeämmin
näemme syntimme. Vain kristitty sanoo: ”Olen syntisistä suurin”. Maailman ihminen
pyrkii osoittamaan, kuinka hyvä hän on.
”Epäuskossani en tiennyt, mitä tein.” (jae 13)
c) Synnin suuruus ja sen varsinainen olemus on epäuskossa. Meidän ei tule ajatella
yksittäisiä tekoja tai laiminlyöntejä vaan suhdetta Jumalaan. Jokaisen ihmisen pelastuminen on yhtä suuri ihme: Epäuskossa Jumalasta erossa ollut pääsee Jumalan
yhteyteen.
Vanhan testamentin Joosef torjui Potifarin vaimon viettelyksen sanomalla: ”Kuinka
tekisin niin suuren synnin Jumalaa vastaan?” Vastaavasti aviorikoksen tehnyt Daavid rukoili Psalmissa 51: ”Sinua ainoata vastaan olen rikkonut.”
Paavalin epäusko oli kaikkeen se varsinainen syy ja synti. ”Joka rikkoo yhdessä
kohden, rikkoo koko lakia vastaan”. Kysymys on aina siitä Henkilöstä, joka on lain
antanut.
3. Ei uskota, mitä Raamattu sanoo
Ongelmasi on siinä, ettet usko, mitä Jumala sanoo omassa sanassaan:
Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta
synnistä...Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. (1.
Joh. 1:7,9)
Anteeksiantamus on kertakaikkinen. Jos kieriskelet menneissä synneissä, et ota
vastaan Jumalan sanaa sellaisena, kuin se on.
Jumala sanoi Pietarille: ”Minkä Herra on puhdistanut, älä sinä sano sitä epäpuhtaaksi.” (Ap.t. 10:15)
Usko Jumalan sana. Älä pyydä Herralta sanomaa anteeksiantamuksesta! Hän on
jo antanut sen!
4. Ei ymmärretä Golgatan työn merkitystä
Ahdistuneet kristityt uskovat kyllä, että Jeesus kuoli sovittaen heidän syntinsä, mutta he eivät tee riittäviä johtopäätöksiä siitä:
- Golgatan uhrissa ei ole mitään rajoituksia. Kaikki synnit on sovitettu.
- Jeesuksen uhriveri riittää sinun synteihisi.
- Jeesus suoritti työnsä loppuun asti: ”Se on täytetty!”
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Sekä menneet, nykyiset että tulevat synnit kaikki on sovitettu loppuun asti. Jeesus
teki se kertakaikkisella uhrillaan ristin puulla.
5. Vanhurskauttamisen merkitystä ei vielä tajuttu
Jeesuksen uhrin perusteella emme saa ainoastaan syntejämme anteeksi, vaan sen
tähden meidät on julistettu pysyvästi vanhurskaiksi eli Jumalalle kelpaaviksi, Hänen
lapsikseen. Meille on annettu myös Jeesuksen myönteinen vanhurskaus eli meille
luetaan Jeesuksen täydellinen elämä ikään kuin olisimme itse sen eläneet: ”Meidät
on puettu Kristuksen vanhurskauteen.” Jumala ei näe sinun syntejäsi. Hän näkee
päällesi puetun Kristuksen vanhurskauden. Olet kuin Kristus valtamerialuksen sisällä matkalla kohti kotisatamaa. Voit kyllä kompastella aluksen sisällä ja joudut parannuksessa nousemaan lankeemuksistasi, mutta kaiken aikaa olet Kristus- aluksen sisällä. Perillepääsysi on Kristuksesta kiinni, ei sinusta.
6. Yhteyttä Kristukseen ei ymmärretä
Emme ole vain saaneet syntejämme anteeksi, vaan meidät on myös liitetty Kristukseen, tehty yhdeksi Hänen kanssaan. Kaikki mikä tapahtuu Hänelle, tapahtuu myös
meille.
Johtopäätökset
Paavali ei jäänyt tuijottamaan menneeseen ilman, että hän samalla alkoi ylistää Jumalaa Hänen armostaan Kristuksessa Jeesuksessa. Hän huudahtaa: ”Sain laupeuden!”
Jae 17 tiivistää sen:
Ikuisuuksien Kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle ja ainoalle Jumalalle
kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Aamen.
- Pelastuksesta saamme iankaikkisesti antaa ylistyksen Herralle. Pelastus on pysyvä aina kirkkauteen asti. Taivas on suuri ylistyskokous.
- Kuningas on meidän Vapauttajamme.
- Herra on katoamaton, kuolematon, joka kukisti kuoleman meidän hyväksemme
ylösnousemuksen aamuna.
- Kuninkaamme Herra Jeesus on nyt näkymätön, mutta uskolle todellinen. Hän on
ainoa viisas valitessaan armon pelastustieksi.
Anna sinäkin Jumalan nimelle ylistys ja kiitos siitä kaikesta ja suuresta armosta, jonka Herra on antanut Sinulle!
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