
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 19

AIHE: Siivosyntisten tie

LUE Sananl. 14:12; 16:25  “Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie.”

Olemme jo nähneet, että on vain kaksi tietä: kaita tie, joka johtaa taivaaseen, ja lavea tie joka
johtaa tuomioon. Kuitenkin, kaaviossa näkyy jokin jalkakäytävän kaltainen, SIIVOSYNTISEN TIE,
mutta se on kuitenkin lavean tien sisällä. Se kertoo meille niiden tiestä, joilla on (tai ainakin näyttää
olevan) korkeamman moraalin ja uskonnon elämä, ja jotka eivät mielestään kuulu samaan ryhmään
kuin huumausaineongelmaiset, väkivaltaiset tai moraalittomat ihmiset. He uskovat, etteivät he ansaitse
joutua helvettiin. Mutta kaavio näyttää juuri sen, mitä Raamattu sanookin; heidän yllätyksekseen,
todellisuudessa he löytyvät kauimpana ovesta ja kaidalta tieltä; kauimpana pelastuksesta. Ja he ovat
kauimpana, koska he kieltäytyvät vastaanottamasta Raamatun totuutta, joka julistaa että kaikki ovat
syntisiä ja pelastuksen tarpeessa. Heidän ylpeytensä ja itserakkautensa on uhanalainen, ja reaktiollaan
puolustaa itseänsä, he eivät ole halukkaat kuuntelemaan Jumalan sanomaa heille, evankeliumia.

Juutalaiset laajalti olivat tässä tilassa.
Room. 10:1-3:ssa apostoli sanoo:

1  Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat.
2  Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan;
3  sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan,
eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle.

“heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan.”  “Taidon” tarkoittaa oikeaa
ymmärrystä. He olivat uskonnollisia, mutta heidän käsityksensä Jumalasta ei ollut riittävä, ja itse
asiassa he eivät tunteneet Häntä. He ajattelivat, että Jumala olisi tyytyväinen heidän mekaanisiin
harjoituksiinsa, rukousten ja rituaalien rutiineihin, eivätkä ottaneet lukuun Hänen persoonallisuutensa
todellisuutta ja halua yhteyteen.

“he eivät tunne Jumalan vanhurskautta”  Tämä tarkoittaa tietoista välinpitämättömyyttä, tai
vähintään erehdystä, riittämättömän uskonnollisen informaation takia. “koettavat pystyttää omaa
vanhurskauttaan”…  Menetettyään ymmärryskyvystään Jumalan vanhurskauden korkeuden, he pettivät
itseään ajattelemalla, että heidän oma vanhurskautensa oli riittävää.

“eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle.”  Heidän egoistisen ja itseriittoisen
tiensä hedelmä oli päättyvä täydelliseen kapinaan Jumalaa vastaan.

Luuk. 18:9-14
9  Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luullen olevansa vanhurskaita, ja
ylenkatsoivat muita, tämän vertauksen:
10  "Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani.
11  Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: ‘Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut
ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani.
12  Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.’
13  Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi
rintaansa ja sanoi: ‘Jumala, ole minulle syntiselle armollinen’.
14 Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka

itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään."

Jae 9  Vertaus tähtää siihen, että nämäkin ihmiset ovat siivosyntisten tiellä.
Havaitse ero, minkä Kirjoitukset kertovat (esimerkiksi Room. 3:10… “Ei ole ketään

vanhurskasta, ei ainoatakaan.”) On kyse siitä, mihin kukin itseään vertaa. Vertaukset ihmisten välillä
ovat kohdallaan monissa elämäntilanteissa; mutta kun on kyse siitä, pidetäänkö ihmistä vanhurskaana
tai oikeamielisenä, saadakseen periä taivaan, Jumala vaatii, että ihmistä verrataan Hänen omaan
Persoonaansa, Jumalaan! Tästä syystä, evankeliumia saarnatessamme, uhraamme paljon aikaa
paljastaaksemme Jumalan vanhurskauden ja oikeamielisyyden ja siihen liittyvän vastakkaisen
tosiasian, että me kaikki olemme syntisiä emmekä ansaitse sellaisina Hänen kunniaansa.

Jae 10 Näiden kahden uskonnollisuus: millä tavalla he erosivat toisistaan?
Jakeet 11, 12  “Fariseus . . .  (katso myös Luuk. 11:37-40, 12:1-3)
“rukoili itsekseen … , etten minä ole niinkuin muut ihmiset... väärämieliset”
Näemme, että hänen arviointinsa olivat hyvin tekopyhät, mutta hänellä ei ollut nöyryyttä eikä

katumusta. Hän vertasi itseänsä vain muihin, eikä Jumalaan.
Jae 13  “publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti.”
Vastakohtana, me arvostamme hänen katumuksen ja nöyryyden asennettaan.



“Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.”  “Jumala ole minulle armollinen”. Mutta mille
hän saattoi perustaa armon vetoomuksensa? Armon pyytäminen viittasi, samanaikaisesti, täydelliseen
synnin tunnistamiseen, ja siihen, että hän ansaitsi tuomion. Mutta sana, jota hän käyttää, myös viittaa
johonkin enempään: perustuen Jumalan palvomisen harjoittamiseen temppelissä, alttarilla oli aina uhri.
Oli uhri aamulla, toinen illalla, muiden uhrien lisäksi. Publikaani vetoaa armoon uhrin perusteella, sen
arvon tai viran pohjalta, eli tuon uhrin palamassa alttarilla, jonka hengelliseen arvoon hän vetoaa
syntiensä peittämiseksi. Tuo uhri, joka oli Jumalan itsensä käskyn ja säädöksen mukainen, oli hänen
osansa, ja mies teki sitä mikä oli oikein saada itselleen uhrin arvo maksuna hänen synnistään.

TÄMÄ ON JUURI SITÄ, MITÄ SYNTISEN TÄYTYY MEIDÄN PÄIVINÄMMEKIN TEHDÄ!

Uskossa, ja todistamatta minkäänlaisesta ansaitsemisesta, ihmisen täytyy henkilökohtaisesti
arvostaa Kristuksen uhria tapana päästä synneistään, ja tuona oikeudenmukaisena perustuksena, jonka
pohjalta Jumala voi osoittaa armoa syylliselle ja vanhurskauttaa vanhurskaudettoman.

Jae 14 . . “tämä meni kotiinsa vanhurskaana, ei se toinen. . “ (oikea käännös alkukielestä).
Näillä tiivistetyillä sanoilla, Herra vetää yhteen näiden kahden lopputuleman. Halveksitun publikaanin,
joka tunnisti itsensä vanhurskaudettomaksi, hänet Jumala vanhurskautti, ja hänen syntinsä annettiin
anteeksi. Vastakohtana tälle, fariseus, joka vanhurskautti itse itsensä, on Jumalan silmissä edelleen
vanhurskaudeton.

Hyvä ystävä, oletko tunnistanut itsesi jommassa kummassa näistä miehistä? Kummassa näistä
kahdesta? Oletko tunnustanut olevasi syntinen, ja oletko ottanut itsellesi Kristuksen uhrin arvon?
Voitko “mennä kotiisi” vanhurskaana?

KYSYMYKSET 19    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)
1)  Sananl. 14:12  Mitä “tietä” tai ajattelumallia tämä jae kuvaa?
2)  Minkä perustavanlaatuisen virheen ne tekevät, jotka ovat “siivosyntisen tiellä”?
3)  Miksi taiteilija on piirtänyt tuon siivosyntisen tien kauimmaksi ovesta?
4)  Fariseus piti itseään "vanhurskaana", mutta oliko hän todella “vanhurskas” Jumalan mukaan?
5)  Jos haluamme olla “vanhurskaita”, ja kelvollisia taivaaseen, keneen meidän tulee itseämme verrata?
6)  Publikaani todisti, että hän oli syntinen, ja siksi, “vanhurskaudeton”. Kuinka hänet vanhurskautettiin

(tehtiin “vanhurskaaksi”)?
7)  Kuinka ihminen voi tulla vanhurskaaksi Jumalan edessä tänään?


