Jeesus on ainoa, joka voi selvittää elämämme
suurimman ongelman
Tiedätkö, mikä on elämämme suurin ongelma? Vanhemmat teistä
ajattelevat tietenkin sappikiviään tai munuaisiaan tai jotain muuta
huonossa kunnossa olevaa kehonosaansa. Nuoret taas ajattelevat ”tuota
tyttöä” tai ”tuota poikaa”. Näin jokaisella on omat ongelmansa. Usko
kuitenkin minua kun sanon, että elämämme suurin ongelma on
syyllisyytemme Jumalan edessä. Olen vuosikymmenien ajan toiminut
nuorisopappina ja etsin jatkuvasti uusia vertauksia, joiden avulla voin
selventää tätä asiaa nuorille. Kerron nyt yhden niistä. Kuvittele, että meillä
on rautavanne kaulamme ympärillä, ja joka kerta kun teen syntiä, siihen
taotaan uusi rengas: Mieleeni tulee likainen ajatus – yksi rengas.
Käyttäydyn hävyttömästi äitiäni kohtaan – yksi rengas. Puhun halveksivasti
toisesta ihmisestä – yksi rengas. Päivä ilman rukousta ihan kuin Jumalaa
ei olisi olemassakaan – yksi rengas. Epärehellisyyttä ja valehtelua – jälleen
yksi rengas. Miettikääpä, kuinka pitkä on tuo syyllisyyden ketju, jota
vedämme perässämme. Näin todellista on syyllisyys Jumalan edessä,
vaikka ketjua ei voikaan nähdä. Se on valtavan pitkä ja me raahaamme
sitä mukanamme. Mietin usein, mikseivät ihmiset ole tyytyväisiä ja
onnellisia. Oikeastaan heillä on asiat ihan hyvin. Mutta ovatko he
onnellisia? Eivät he pysty. Se on mahdotonta, koska he raahaavat
mukanaan syyllisyyden ketjua. Sitä taakkaa ei voi poistaa yksikään pappi,
piispa tai enkeli. Edes Jumala ei voi tehdä niin, sillä hän on
oikeudenmukainen: ”Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää”

(Gal. 6:7).

Onneksi on Jeesus! Hän on ainoa, joka voi selvittää elämämme
suurimman ongelman. Hän on kuollut syntieni edestä. Hän maksoi
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rikkomukseni kuolemallaan. Sen takia hän voi poistaa syyllisyyden ketjuni.
Hän on ainoa, joka sen voi tehdä. Voin kertoa sinulle omasta
kokemuksestani, että se vasta on vapautus kun tietää, että on saanut
synnit anteeksi – se on elämän suurin vapautus. Ja ennen kaikkea
vapautus kuolemasta. Ajatelkaapa, te vanhukset: voitte saada synnit
anteeksi ja kuolla rauhassa tai siirtyä iäisyyteen kaiken syyllisyyden
kanssa! Miten kauheaa! Tunnen ihmisiä, jotka ovat koko elämänsä ajan
sanoneet: ”En ole mikään huono ihminen.” Kun he aikanaan kuolevat ja
irrottavat hauraan otteensa elämästä, he huomaavat elämänsä laivan
lipuvan pitkin ikuisuuden pimeää virtaa – kohti Jumalaa. He eivät voi ottaa
maallisesta elämästään mukaansa mitään: ei taloa, ei pankkitiliä, ei mitään
rakastamaansa – ainoastaan syntinsä. Näin mennään Jumalan eteen.
Hirveää! Mutta sellainen ihmisen kuolema on. Jos sanot: ”Kaikkihan
kuolevat näin” – no olkoon se sitten niin. Sinun ei kuitenkaan tarvitse kuolla
näin. Jeesus voi antaa synnit anteeksi. Se on maailman suurin vapautus!

Olin 18-vuotias poika, kun sain tietää, mitä syntien anteeksiantamus
merkitsee: syyllisyyden ketju putosi pois. Mene Jeesuksen luokse! Mene jo
tänään. Hän odottaa sinua. Mene Hänen luokseen ja sano: ”Herra,
elämäni on läpimätä ja täynnä syntiä. Olen aina salannut sen ja puhunut
hyvää itsestäni. Nyt kerron sinulle kaiken. Haluan uskoa, että veresi
sovittaa syntini.” Syntien anteeksisaaminen on ihmeellinen asia!
Wilhelm Busch
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