
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 3

AIHE: Kuinka SYNTI tuli tämän päivän ihmiseen?
TUTKI Matt. 7:13-14, aihetekstiämme ja kaaviota

Tähän mennessä olemme nähneet synnin tulon maailmaan ja sen seuraamukset Aadamissa:
häntä ei ainoastaan havaittu syylliseksi ja tuomittu kuolemaan hänen loukkaamansa Jumalan taholta,
vaan radikaali muutos tapahtui hänen olemuksessaan, niin että häneen jäi synti pahana periaatteena tai
oikeammin lakina. Se lisättiin hänen ihmisluonteeseensa, niin että hän noudatti synnin periaatetta tai
lakia. Sen seurauksena hänestä tuli syntinen, erotettuna Jumalasta ja vihollisena Hänelle.

Mutta, joku saattaa kysyä…..

Kuinka synti tulee meihin nykyään? Emme olleet paikalla, kun Aadam teki syntiä!

Luetaanpa Psalmista 51:1-5

        PSALMI 51
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi, kun profeetta Naatan tuli hänen luokseen, sen jälkeen kuin

hän oli yhtynyt Batsebaan.
1  Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden; pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden.
2  Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni.
3  Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni.
4  Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; mutta
sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi.
5  Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt.

Tämä on Daavidin Psalmi, jossa hän tunnustaa suuren syntinsä -  epäsiveellisyyden ja murhan,
jotka hän teki kun hän oli noin 45- vuotias (2 Samuel 11, 12.)

Tässä raamatunkohdassa käytetään kolmea eri sanaa kuvaamaan syntiä:

Kapinointi  (Suom. Raamatussa "synti") Tämä viittaa kapinaan tai Jumalan tahtoa vastaan nousuun,
jolloin syntinen ylittää raja-aidat, tai menee yli sen, mitä Jumala on sallinut.

Paha Tässä on kaksi huomattavaa merkitystä:
a)  Se viittaa pahanilkisyyteen, turmeltuneisuuteen, joka antaa tilaa synnille, ja ...
b)  Se on synnistä lopputuloksena oleva syyllisyys.

Synti Yleissana, joka ottaa huomioon Jumalan Persoonan ja Sanan ja Hänen ilmoitetun
tahtonsa. Se kuvastaa kaikkia asenteita Jumalan Persoonaa ja Sanaa vastaan, jotka
epäonnistuvat sen toteuttamisessa, mikä on Jumalalle mieluista. Sellainen asenne
osoittaa välinpitämättömyyttä,  itsenäisyyttä ja kapinaa Häntä vastaan. Se ei palvele
eikä kunniota Jumalaa, vaan on paremminkin Häntä vastaan. Siinä on ihminen
“tekemässä juuri niinkuin tahtoo”, ollen itse itsellensä laki, eikä kunnioittamassa tai
noudattamassa Jumalan lakia.

Jakeissa 1 ja 2, Daavid pyytää armoa, anteeksiantoa ja hengellistä puhdistamista.

Jakeessa 3 hän tunnistaa ja myöntää oman syntinsä, osoittaen katumuksensa.

Jae 4. Daavid tunnustaa syntinsä Jumalaa vastaan. Jokainen tehty synti on ensinnäkin Jumalaa
vastaan, koska se on Hänen tahtonsa rikkomista. Lisäksi, tehdyt synnit ovat usein vahingoksi toisille
ihmisille, ja tästä syystä, niistä myös seuraa vastuita ja syyllisyyttä heitä kohtaan.

Jae 5. Tässä kuvataan syntiä, joka asuu ihmisessä, kuten myöskin jo syntymästä lähtien
läsnäolevaa ja aktiivista synnin lakia. Luettuaan tämän jakeen jotkut saattavat ajatella, että Daavid
viittaa johonkin epämoraalisuuteen hänen hedelmöittymisessään. Kuitenkin, Daavid oli nuorin heidän
vähintään 8- lapsisesta perheestään. Hänen vanhempansa olivat jumalisia ihmisiä, esimerkillisiä ja
hyvin tunnettuja Israelissa. Tästä syystä voimme hylätä ajatuksen, että se viittaisi tuon tyyppiseen,
väärään asetelmaan. Paremminkin hän esittää tosiasian, että hän, Aadamin jälkeläisenä (kuten mekin



kaikki olemme), oli syntynyt sellaiseksi, että synti oli hänessä. Se on totuus meidän kaikkien
osaltamme. Se on todistusaineisto, että me synnyimme sellaisiksi, joissa synti on, näin määritellen
meidät syntisiksi, ja erossa Jumalasta.

MIKÄ ON PARANNUSKEINO TÄLLE HENGELLISELLE TILALLE?

Lue Room. 6:23: “Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen
elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”  Tämä jae vakuuttaa meitä uudelleen siitä,
mitä olemme nähneet:

“synnin palkka” on se rangaistus, joka tulee tuosta kapinasta Jumalaa vastaan eikä ole
enempää eikä vähempää kuin kuolema, tuomio ja tuomitseminen. Se on sitä, mitä me ansaitsemme.
Ihminen, joka hyväksyy Jumalan Sanan, myöntää, että asia on näin, ja katuen aiempia asenteitaan,
tunnistaa syyllisyytensä. Mutta, kiitos Jumalalle, tuo jae ei pääty tähän! On hyviä uutisia, uutisia
“lahjasta” tai “lahjoituksesta,” jonka Jumala tarjoaa meille, eikä meissä itsessämme tarvitse olla mitään
ansiota. Hän tarjoaa tätä siksi, että Jumala on hyvä ja Hän haluaa siunata meitä. Hän on löytänyt sen
tien, mitä kautta Hän voi antaa meille anteeksi sen sijaan, että rankaisisi meitä. Hän on rangaissut omaa
Poikaansa (Jeesusta), joka halusi kärsiä meidän sijallamme. Syntinen, joka tunnistaa syntinsä ja
syyllisyytensä, ja joka uskoo että Jeesus kuoli hänen syntiensä tähden, saa anteeksiannon niistä. Hän
pelastuu kuolemasta tuomion alla ja sen sijaan vastaanottaa, IANKAIKKISEN ELÄMÄN, hengellisen
elämän, joka on ikuista elämää Kristuksen kanssa.

Jumala tarjoutuu antamaan uuden elämän, iankaikkisen elämän, hengellisen elämän. Kuinka
sen voi saada? Joh. 3 opettaa meille tämän saman välttämättömyyden syntyä uudesti, syntyä ylhäältä.
Ja tämä toinen syntymä, hengellinen syntymä, tapahtuu, kun joku uskoo Kristukseen Pelastajanaan.
Siitä hetkestä lähtien hän omistaa iankaikkisen elämän, kuten sanotaan Joh. 3:16:ssa: “Sillä niin on
Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”  Tämä ihana teksti on ehkä kaikkein tunnetuin koko
Raamatussa, mutta oletko jo omistanut sen kohdallesi? Onko sinulla iankaikkinen elämä?

Palattuaan kertomukseen Psalmissa 51… nähdessään tuon Daavidin niin kauhean synnin, joku
saattaa kysyä ….

Kuinka Jumala saattoi antaa anteeksi Daavidille?

Hän saattoi tehdä sen oikeudenmukaisesti ja vanhurskaasti, katsoen eteenpäin kohti tulevaa ristiä, ja
kiinnittäen katseensä Hänen Poikaansa, ristiinnaulittuna uhrina Daavidin synnistä.

Kuinka Jumala voi armahtaa syntisen nykyään?   Hän tekee sen katsoen taaksepäin kohti
ristiä, kohti tuota samaa uhria. Jumala näkee Poikansa uhrin, ja Hän antaa anteeksi niille, jotka uskovat
Kristukseen. Rakas lukija, kutsun sinut asettamaan itsesi samaan tilanteeseen. On mahdollista, että
sinun syntisi ei ole Daavidin tekemän kaltainen, mutta synti on aina Jumalaa vastaan. Muista tämä:
"synnin palkka on kuolema.” Jos Jumala maksoi sen, mitä sinä olit ansaitseva, sen olisi täytynyt olla
ikuinen kuolema. Sen takia sinä tarvitset anteeksiantoa ja pelastusta, iankaikkista elämää Kristuksessa.

KYSYMYKSET 3    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)

1)  Miksi Daavidin synti oli niin kauhea?  Mitä hän olisi ansainnut?
2)  Mitä kolmea sanaa käytetään Psalmissa 51 kuvaamaan syntiä?
3)  Katsoen Psalmia 51, mitkä Daavidin ilmaisut osoittavat hänen katumustaan?
4)  Katso jaetta 4.  Kaikki synti on ensisijaisesti KETÄ vastaan?
5)  Mikä tärkeä totuus, joka koskee meitä kaikkia, löytyy jakeesta 5?
6)  Room. 6:23  Minkä palkan me kaikki ansaitsemme?  Minkä Lahjan Jumala tarjoaa?
7)  Millä oikeudenmukaisella perustuksella Jumala voi antaa meille iankaikkisen elämän, iankaikkisen
rangaistuksen sijasta?


