
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 22

AIHE: Jumalan puuttuminen asioiden kulkuun

LUE Joh. 1:29, “Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!”
Jesaja 59:1, 2
1  Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan:
2 vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen

kasvonsa, niin ettei hän kuule.

Niin moni etsii jonkinlaista materiaalista hyötyä Jumalasta: he haluavat Hänen puuttuvan
asioiden kulkuun ratkaisemalla heidän ongelmansa, maksamaan heidän laskunsa, korjaamaan konfliktit
heidän avioliitossaan, tai parantamaan heidän sairaansa. Tai he menevät pidemmälle ja haluavat
Jumalan hoitavan maailman sosiaaliset ongelmat, lopettavan sotimiset ja tuovan lopun kaikelle
epäoikeudenmukaisuudelle. Ja kun Hän ei tee niin, he syyttävät, ettei Hän ole kiinnostunut heistä, tai
jopa ettei Häntä ole ollenkaan olemassa. “Jos Jumala olisi olemassa . . “ ja sitten he esittävät
valituksensa. Tiedämme, että valtaosa ongelmista tulee ihmisen synnin juuresta – itsekeskeisyydestä,
vallanhalusta, ahneudesta ja niin edelleen, eikä Jumalalla ole siihen mitään osaa. Totuus on, ettei
JUMALA OLE KUURO TAI VOIMATON! Hän on KAIKKITIETÄVÄ (tietää kaiken) ja
KAIKKIVOIPA (omaa kaiken voiman) Ikuinen Jumala.  Mutta yhä kysymys kuuluu…
Miksei Hän sitten puutu asioihin?

Jos Jumalan pitäisi puuttua asioihin korjatakseen kaiken niin, että se vastaisi Hänen tahtoaan,
mistä Hänen täytyisi aloittaa? Hänen pitäisi aloittaa sieltä, missä synti ja epäoikeudenmukaisuus
syntyvät . . syyllisestä ihmiskunnasta! – kaikista meistä!

Jesaja 59:n teksti sanoo (jae 2) että “teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja
teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule.”  Hänen läsnäolonsa,
helpotuksensa ja apunsa eivät tule ehdoitta. Hän on pyhä, ja inhoaa syntiä. Synti on kapinaa Häntä
vastaan. Olisiko mahdollista, että Hän tulisi lähelle helpottamaan jonkun niin pyytävän ihmisen oloa,
jos tuo ihminen kuitenkin tahtoo jatkaa synnissä elämistä?  Monet luulevat, että he voivat odottaa, ja
vaatia että Jumala juoksee heidän avukseen silloin kun he Häntä tarvitsevat ja samanaikaisesti eläisivät
tottelemattomuudessa loppuelämänsä. He haluavat käyttää Jumalaa kainalosauvanaan kun he joutuvat
joihinkin hankaluuksiin, mutta heillä ei ole aikomustakaan kunnioittaa Häntä ja palvella Häntä Sinä,
mitä Hän on.

Tässä kohtaa tekstiä näemme, että Jumalan katse on käännettynä pois heistä, mikä itse asiassa
on armon teko. Jos Hän katsoisi heidän ylitseen, Hänen olisi käsiteltävä heidän syntinsä; Hänen olisi
tuomittava ja julistettava tuomio. Synti ja kapina on käsiteltävä ensiksi, ennenkuin joku voi olettaa
pyytävänsä Häneltä palveluksia. Jokaisen ihmisen synti muodostaa vakavan häväistyksen Jumalaa
kohtaan, ja ne lupaukset jäävät vaikutuksetta, mitä Hänellä Luojana on luotujansa kohtaan. “Sillä
synnin palkka on kuolema. . “  (Room. 6:23); oletko todella varma, että haluat Jumalan tekevän tilit
kuntoon kanssasi, mikä tarkoittaa - langettaa sinulle sen palkan minkä ansaitset?

Joh. 1:29 “Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso,
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!”

Mutta jos Hänen katseensa on pois käännetty meistä, koska armossaan Hän ei halua puuttua
tuomiten syntiämme vastaan, mikä sitten on Hänen katseensa kohde? Vastaus on, että Hän katsoo kohti
samaa paikkaa, jossa synti tuli käsiteltyä Hänen täydelliseksi tyydytyksekseen. Hän katsoo kohti ristiä
ja kutsuu myös syntistä, katso: …

Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin ...

Muistamme Matt. 1:21:stä  “. . ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on
vapahtava kansansa heidän synneistänsä” - enkeli Gabrielin viestin Joosefille.

Jeesus meni ristille edustamaan meitä; häväistyksessä, Hänet tehtiin synniksi meidän
tähtemme, ja Hänet tuomittiin, aivan kuin Hän olisi ollut syyllinen. Jos tahdot tietää mitä Jumala
ajattelee sinun synnistäsi, katso Jeesusta ristiinnaulittuna, pilkattuna, nöyryytettynä, parjattuna ja
Jumalan hylkäämänä. Hän edusti syntistä. Hän edustaa sinua, jos voit ymmärtää sen.

Jos sinä, syntisenä, tunnistat syntisen ja syyllisen tilasi ja sen vakavan rikkomuksen jonka näin
olet aiheuttanut Jumalalle, sinä myös voit uskossa havaita, että Kristus edustaa sinua sillä paikalla



missä synti tuomittiin - ristillä. Uskossa, voit siis väittää, että Kristus kärsi sinun puolestasi,
maksaakseen tuomiosi. Kun näin teet, sinun näkemyksesi vastaa Jumalan näkemystä; ristillä, ja Jumala
antaa sinulle anteeksi syntisi. Hän tekee sinusta hengellisen poikansa tai tyttärensä uuden syntymisen
kautta, ja astut hengelliseen yhteyteen Hänen kanssaan. Sitten voit rukoilla muita tarpeitasi, joita
sinulla on.

Mitä sinun tulisi pyytää Jumalalta? Mikä on ensimmäinen ongelma, joka sinun on ratkaistava?
Sinun on käsiteltävä se oikeudellinen ongelma - syntisi ongelma Häntä vastaan.

Ja, vielä tämän ainoan kerran - mitä kohti sinä nyt katsot?

KYSYMYKSET 22    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)
1)  Mitä valtaosa ihmisistä haluaisi Jumalan tekevän? Oletko myös sinä ajatellut niin?
2)  Jos Jumalan olisi puututtava elämäsi asioihin, minkä kanssa Hänen olisi ensin toimittava?
3)  Jesaja 59:1,2: Mikä tämän jakeen mukaan on saanut Jumalan kääntämään katseensa ja korvansa

poispäin?
4)  Jos Jumalan olisi kohdeltava meitä tekojemme mukaisesti, mikä palkka Hänen olisi annettava

meille? (Room. 6:23)
5)  Joh. 1:29  Minne päin Jumala katsoo?
6)  Missä meidän syntimme käsiteltiin, Jumalan täydelliseksi tyydytykseksi?
7)  Miksi Hän tahtoo meidän katsovan Jumalan Karitsaan?
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