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Jeesus syntisten ystävä 
 
Heti alkuun herää mielessäni kysymys, olemmeko me syntisiä? 
Ja onko Jumalan sana saanut tehdä meistä syntisiä? 
 
Usein kuulee sanottavan, että en minä ole sen suurempi syntinen kuin muutkaan. Olen 
hyvin yrittänyt elää, niin eikö se riitä myös Jumalalle. 
Tai sitten: ”Kaikkihan me olemme syntisiä. ”  
 
Se on totta, että kaikki olemme syntisiä. 
Toinen asia on sitten se, että Jumalan edessä olemme tulleet syntisiksi ja armoa 
tarvitsevaksi. 
Ps.51:7 sanotaan: ”Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä 
siittänyt.”  
Ja Job.25:4:ssä: ”Kuinka siis ihminen olisi vanhurskas Jumalan edessä, ja kuinka 
vaimosta syntynyt olisi puhdas?” 
 
Näissä jakeissa tulee esiin meidän perisyntimme. 
Luonnollisen syntymämme perustella olemme jo syntisiä, vaikka emme ole vielä yhtään 
ainutta syntiä tehneetkään. 
Samaa opettaa myöskin apostoli Paavali Room.9:8:ssa: ”se on: eivät ne, jotka lihan 
puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi.”  
 
Lupauksen lapset luetaan siemeneksi, hän sanoo. 
Siksihän me viemme pieneyt lapsemmekin kasteelle, jotta he luettaisiin lupausten lasten 
joukkoon. 
Kasteessa lapsi otetaan Jumalan armoliittoon Jeesuksen ansion tähden. 
 
Valitettavasti tämän armoliiton ovat useimmat ihmiset meistä rikkoneet iän myötä, sillä 
kasteen jälkeinen opetus on ollut ontuvaa. 
 
Kastetoimituksen yhteydessähän vanhemmilta kysytään, että tahtovatko he antaa 
lapselleen kristillisen kasvatuksen. Taitaa tämä kysymys koskea myös kummeja. 
Tähän kysymykseen vanhemmat ja mahdollisesti myös kummit vastaavat myöntävästi. 
Tämä heidän myönteinen vastauksensa unohtuu valitettavasti monien kohdalla. 
Miksi näin, kysymme? 
Eiköhän se johdu siitä, että kotona ei viljellä Jumalan sanaa, eikä sen tähden lastakaan 
haluta viedä seurakunnan tilaisuuksiin, kun itsekään ei siellä käydä. 
 
Tästä seuraa se, että jo pienestä pitäen lapsi kasvaa irti Kristuksen tuntemisen 
kasvupohjasta. Ja näin ollen Jumalan sana ei saa tehdä sitä työtä ihmissydämessä, jotta 
hän oppisi tuntemaan rakastavan Jumalan Kristuksessa Jeesuksessa ja myöskin omat 
pienet syntinsä, jotka Vapahtaja antaa anteeksi. 
 
Tässä meillä vanhemmilla ja isovanhemmilla on paljon asiaa Vapahtajallemme, jotta 
lapsemme voisivat löytää lujan kalliopohjan Jeesuksessa Kristuksessa ja osaisivat 
aikoinaan myöskin ohjata omia lapsiaan tälle elämään vievälle tielle, jonka päässä on 
iankaikkisen elämän paratiisi. 
 
Tällaisesta evankeliumin välittämisen vastuusta meille puhuu myös psalmirunoilija, Aasaf.   
Hän kirjoittaa Psalmissa 78, jakeissa 3-4 seuraavaa:  
 ”3. Mitä olemme kuulleet, minkä olemme saaneet tietää ja mitä isämme ovat meille 
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kertoneet, 4. sitä me emme heidän lapsiltansa salaa, vaan me kerromme tulevalle polvelle 
Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastansa ja ihmeistänsä, jotka hän on tehnyt.” 
 
Eikö siinä Aasafilta olekin hyvä todistus meille kaikille? 
Siinä Aasaf  antaa haasteen niin vanhemmille, kummeille, kuin meille isovanhemmillekin. 
Siinä on malli myös lapsityöhön hengellisellä saralla. 
Lasten ja tulevien polvien tulee saada tietää elävän Jumalan toiminnasta tässä 
maailmassa. 
 
Aasafilla oli todellakin huoli evankeliumin, Jumalan tekojen, eteenpäin menemisestä 
jälkipolville.  
Me emme salaa tätä ihanaa ja tärkeää asiaa lapsiltamme, ”vaan me kerromme  tulevalle 
polvelle Herran ylistettävistä teoista,” oli hänen todistuksensa. 
 
Aasaf halusi olla myöskin kuuliainen Jumalan käskylle. Hän oli käskenyt erityisesti isiä 
julistamaan Herran suurista teoista lapsilleen.  
Miksi näin, kysymme?  
Ja vastaus on heti jatkossa, jakeissa 6-7, ”että jälkipolvi saisi ne tietää, saisivat tietää 
vastedes syntyvät lapset, ja nekin nousisivat ja kertoisivat niistä lapsillensa.  

7. Niin nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan eivätkä unhottaisi Jumalan tekoja, 
vaan ottaisivat hänen käskyistänsä vaarin.” 

 
Eikö tässä olekin hieno visio - korostan, vastuullisesta - Jumalan sanan opettamisesta 
ja julistamisesta jälkipolville.  
Ei ole sillä hyvä, että sinä ja minä uskomme Kolmiyhteiseen Jumalaan ja uskomme 
pääsevämme kerran perille taivaaseen. Ei.  
Me haluamme, että myöskin meidän lapsemme ja lastenlapsemme ovat kerran perillä 
siellä, missä ei ole mitään synnin surua, ei kipua, ei sairautta, vaan kaikki on täydellistä, 
ehyttä ja ihanaa. 
Eikö niin, hyvät ystävät?  
Jos näin ymmärrämme, niin se velvoittaa meitä kaikin voimin ponnistelemaan 
evankeliumin eteenpäin menemiseksi, myöskin tuleville polville.  
Jotta nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan, eivätkä unhottaisi Jumalan tekoja. 
 
Myös evankeliumistyön delegointia seuraaville sukupolville me tarvitsemme, kuten 
Jeesuskin siirsi työnsä omille opetuslapsilleen. 
Jumalalla on tavoitteena se, että jälkipolvesta tulisi vielä hurskaampia ihmisiä kuin me isät 
olemme olleet. 
Kahdeksas jae paljastaa meille tämän asian. Siellä kirjoitetaan: ”8. Ja niin ei heistä tulisi, 
niinkuin heidän isistänsä, kapinoitseva ja niskoitteleva polvi, sukupolvi, jonka sydän ei 
pysynyt lujana ja jonka henki ei pysynyt uskollisena Jumalalle.” 
 
Me tämänkin ajan isät ja äidit olemme olleet monesti kapinoitsevia ja niskoittelevia ihmisiä.  
Emme ole olleet niin uskollisa Jumalalle, kuin hän olisi odottanut. 
 
Kuitenkin, kun me oman raadollisuutemme tunnemme ja tunnustamme, niin Jeesus, 
syntisten ystävä ei hylkää meitäkään. Hän antaa kaikille katuville synnit anteeksi. 
Sanoohan Johanneskin kirjeessään, 1Joh.1: 9. ”Jos me tunnustamme syntimme, on hän 
uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät 
kaikesta vääryydestä.”  
Ja Joh. evankeliumissa 6:37, Jeesus sanoo: ”Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä 
ulos.” 
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Muistamme myös syntisen naisen, jonka Jeesus armahti, vaikka se oli fariseukselle, joka 
oli Jeesuksen kutsunut taloonsa, liikaa.  
Hän ajatteli sydämessään katsellessaan syntistä naista itkemässä Jeesuksen jaloissa:  
”Jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän, mikä ja millainen tuo nainen on, joka häneen koskee: 
että hän on syntinen."  
Jeesus heti tunnisti fariseuksen ajatukset ja sanoi hänelle, jae 40 :  "Simon, minulla on 
jotakin sanomista sinulle." Hän, fariseus, virkkoi: "Opettaja, sano."  
 
Jeesus herätti taitavasti ja hienovaraisesti fariseus Simonissa halun kuunnella, mitä 
hänellä on sanottavaa. Niinpä hän oli valmis sanomaan, sano.  
Sitten Jeesus alkoi opettamaan Simonia . Hän sai myös nuhdetta Jeesukselta. 
(Luen jakeet  41-50, Luuk. evankeliumin 7 luvusta.) 
 
Tässä Jeesus toteuttaa aikaisempaa opetustaan, jonka hän sanoi napiseville fariseuksille, 
kun hän söi ja joi syntisten kanssa. Luuk.5:31-32:  
”Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. 32. En minä 
ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen."  
 
Jeesus todellakin osoittaa armollista mieltä ja ystävyyttään syntisiä kohtaan. 
Syntiset tarvitsevat armon ja antaumuksen, jotta he voisivat päästä sisälle uuteen 
elämään. 
Omasta mielestään vanhurskaat eivät todellakaan parannusta ja armoa tarvitse. He 
ajattelevat  omalla hyvällä vaelluksellaan kelpaavan Jumalalle.  
 
Mutta syntinen sen sijaan ei pärjää ilman armoa, sillä hän ei voi elää synnin syyttävän 
omantunnon kanssa. 
Hän uskoo suuretkin synnit anteeksi, kuten Jesaja jo aikoinaan julisti: ”Vaikka teidän 
syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, 
tulevat ne villanvalkoisiksi.” 
Kristuksen ristin juurella suuretkin synnit pyyhitään pois katuvalle syntiselle ihmiselle. 
 
Niin hyvät ystävät! Olemmeko me syntisiä?  
Tämän kysymyksen heitin jo aluksi. 
Vai olemmeko me omasta mielestämme vanhurskaita, jotka emme Jeesusta tarvitse? 
Onnittelen sinua, jos tunnet syntisi ja et tule toimeen ilman Jeesusta. 
 
Jos näin on, niin silloin Jeesus on sinun ystäväsi. Onhan Jeesus-ystävä antanut henkensä 
Golgatan keskimmäisellä ristillä puolestasi. Siellä hän on kantanut kaikki  syntisi ja 
syyllisyytesi. 
Hän on täyttänyt kaiken lain vaatimuksineen, jota sinä itse et ole voinut täyttää, vaikka 
kuinka olet yrittänyt. Saamme jättää kaiken lain täyttämisen ja turvautua yksin häneen, 
joka on kaiken tehnyt puolestamme.  
Johannes kirjoittaa 1Joh.2:2:ssa: ”Hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan 
meidän, vaan myös koko maailman syntien.” 
 
Vaikka näin täydellisesti kaikki syntimme on sovitettu, niin saattaa silti olla joskus vaikea 
uskoa syntejä anteeksi, kun me niin herkästi yhä uudestaan ja uudestaan lankeamme 
samoihin synteihin. 
 
Me saatamme kysellä: ”Vieläkö armo minulle kuuluu”, kun en tämän kummemmaksi tule, 
en pyhäksi ollenkaan, kuten eräs lauluntekijä runoilee. 
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Tämä oli apostoli Paavalinkin kipu.  
Hän kirjoittaa Room.7:15 eteenpäin:  
”Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan 
mitä minä vihaan, sitä minä teen.  

16. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. 
17. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.  
18. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto 

minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;  
19. sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, 

minä teen.”  
 
Paavali sanoo, että en tunne omakseni sitä, mitä teen. Hän kokee, että ne synnilliset teot 
eivät ole uuden Paavalin tekoja.  
Ne tuntuvat hyvin vieraalle. Siitä huolimatta ruumiini ja sieluni tekee sellaisia tekoja, joita 
hän sydämessään vihaa. 
Hän myöntää, että nyt kun olen uskossa Jeesukseen, synnin tekijä en enää olekaan minä 
itse, vaan se on se synti, joka minussa asuu. 
 
Lain kautta hän oli oppinut tietämään, ettei hänessä ja hänen lihassaan asu mitään 
hyvää, vaan ainoastaan syntiä, joka tekee elämän monesti hyvin tuskalliseksi. 
Tahto kyllä on tehdä hyvää, mutta voima puuttuu. 
 
Eikö olekin aika paradoksaalista? Tahto olisi tehdä hyvää, mutta voima puuttuu. 
”Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä 
teen.” 
Laki oli näin tukkinut kaiken hyvän tekemisen tien. Laki ei antanut eikä anna vielä 
tänäkään päivänä tehdä hyvää. Siltä puuttuu hyvän tekemisen voima. 
 
Sitten hän huokaa: ”Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman 
ruumiista?  Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä 
siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.” (Room.7:24-
25). 
 
Se on hieno huudahdus. 
Minä syntisenä, lain tuomitsemana, saan turvautua Jeesukseen Kristukseen. 
Kristuksen täytetyssä työssä on  minun toivoni, oli Paavalin todistus. 
Tällä Golgatan työllään Hän osoitti suurinta mahdollista rakkautta meitä synnin sitomia 
ihmisiä kohtaan.  
Sanoohan hän, Jeesus, Joh.15:13-16. ”13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, 
kuin että hän antaa  henkensä ystäväinsä edestä. 
Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. 

14. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa 
tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä 
minä olen kuullut Isältäni.  

 
Jeesuksen uhriveri ja henki oli kyllin arvokas Isän edessä sovittamaan meidän syntimme. 
Jeesus-ystävä kehottaa myöskin omia ystäviään armon ja anteeksiantamuksen saatuaan 
toimimaan Hänen valtakuntansa hyväksi. 
 
On hyvä muistaa se, että tämän ystävyyden valitsija oli ystävämme, Jeesus, emme me. 
Joh.15:16: ”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te 
menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te 
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anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. ” 
 
Hedelmää hän odottaa ystäviltään. 
Hedelmän kantamisessakin on hyvä muistaa se, että hedelmän elämässämme vaikuttaa, 
Hän itse, Henkensä ja Sanansa kautta.  
Emme saa omalla ponnistuksellamme hedelmää aikaiseksi sen paremmin kuin 
hedelmäpuukaan. 
Jeesus sanoo Joh.15:5: ”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa 
minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.” 
Jeesuksen yhteydessä pysyminen tuottaa sitä hedelmää, josta Hän puhuu. 
Hän on se runko, josta oksat lähtevät. 
 
Ajattelemme edelleen hedelmäpuuta. Jos me repäisemme siitä oksan irti, niin sellainen 
oksa ei  enää kanna hedelmää, se kuivettuu. Vain puussa pysyen, se pysyy kiinni myöskin 
hedelmän kannossa. 
Nyt syksyllä  tämä on erityisen valaisevaa meille kaikille. Syksy on sadonkorjuun aikaa. 
Siellä missä tapaamme rungosta irti reväistyjä oksia, niissä ei myöskään ole hedelmää. 
Jos on ollut, niin ne ovat kuivettuneet heti, kun ovat joutuneet eroon itse rungosta. 
Samoin käy meillekin. Jos suostumme syntiin, niin se tulee esteeksi Jeesuksen ja meidän 
välillämme. Siksi synneistä tulee tehdä parannusta, jotta Pyhän Hengen elävä virta pääsisi 
vapaasti virtaamaan meissä ja meidän kauttamme.  
 
Urho Muroma on aikoinaan verrannut ihmistä harvaan koriin. Kun panemme sen 
juoksevaan virtaan, niin vesi virtaa sen lävitse. Tällaisia harvoja koreja meidän tulisi olla. 
Julistihan ystävämme Jeesus lehtimajajuhlan viimeisenä päivänä Joh.7:37-39: 
"Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. 38. Joka uskoo minuun, hänen 
sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." 39. Mutta sen 
hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen;” 
 
Sitten tuossa Joh.15:16 sanottiin vielä, että ”teidän hedelmänne pysyisi.” 
Viittaakohan tässä Jeesus-ystävämme sielujenvoittamistyöhön? 
 
Olihan alussa puhetta uskonelämän siirtämisestä sukupolvelta toiselle.  
Näin Aasaf meille opetti psalmissa 78. 
Ja sanoihan Johannes kirjeensä 2.luvussa, sen 2-jakeessa, että ”hän on meidän 
syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien.” 
 
 
Tämä raamattuopetus on pidetty Kuhmossa la 29.08.2009 ja Tampereella Kl-kodissa ke 
30.09.2009. (Muokattu 24.01.2011) 


