UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 16ms
JOHANNEKSEN KIRJEET 2
SYNTI JA USKOVA
Kirjeessä ensisilmäyksellä ristiriitaista opetusta: 1. Uskova ei tee syntiä, 1. Joh.3:9. 2. Uskova tekee
syntiä, 1. Joh.1:8; 1. Joh.2:1.
”Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata
syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt” (1. Joh.3:9).
Ehdot, miksi emme voi tehdä syntiä:
1) Olemme syntyneet Jumalasta.
2) Hänen siemenensä (sperma) pysyy meissä.
3) Ehdollinen väittämä: Tämä on totta jos…
”Ei kukaan, joka elää Hänessä, jatka synnintekoa (1. Joh.3:9).
Kreikkalainen sana: JATKUVASSA PREESENSISSÄ! Ei tarkoita vain, mitä nyt tehdään, vaan JOTAKIN
JONKA TEKEMISTÄ JATKETAAN.
Jeesus ei sanonut: Pyytäkää, niin te saatte, etsikää niin te löydätte (Matt.7:7). Hän sanoi: Pyytäkää
”jatkuvasti”, niin saatte, etsikää ”jatkuvasti”, niin löydätte.
Joh.3:16 on myös ”jatkuvassa preesensissä”: että kuka tahansa ” jatkaa häneen uskomista”, ei
joudu kadotukseen…vaan ”jatkuvasti saisi iankaikkisen elämän”. Eivät ne, jotka uskovat kerran,
vaan ne, jotka jatkavat uskoen, jatkavat siinä, että heillä on elämä.
Tässä (1. Joh.3:9) taas sanotaan: ”EI KUKAAN, JOKA JATKAA KRISTUKSESSA ELÄMISTÄ JATKA
SYNNIN TEKOA.” Elämistä tarkoittava verbi tarkoittaa tässä myös PYSYMISTÄ! Olen viiniköynnös,
pysykää minussa:
1. "Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa
hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se
pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
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.
6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan
yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. (Joh.15:1-6).
Tämä (1. Joh.3:9) on lause, jonka totuusarvosta meillä oli vaikeuksia päättää (3/3). Se on
ehdollinen. Ehtona sen toteutumiselle on, että jatkaa Kristuksessa elämistä. Silloin on totta, että
joka jatkuvasti elää Kristuksessa – ei jatka synnin tekemistä. Eikä voi jatkaa synnin tekemistä. VAIN
JOS EI ELÄ KRISTUKSESSA, EI TÄMÄ OLE TOTTA. Jos päivittäin elämme Kristuksessa, emme jatka

synnin tekemistä. Nämä kaksi ovat toisensa poissulkevia. Emme elä jatkuvasti pahojen tapojemme
mukaan – niiden valta murtuu ja sinä edistyt hengellisessä elämässäsi.
OIKEA KÄÄNNÖS
”NIV-käännöksessä tämä lause on käännetty oikein: ”Ei kukaan, joka on syntynyt Jumalasta, jatka
synnin tekemistä.”
-----------------------------MYÖS SAARNIVAARAN LINJA
Tri Uuras Saarnivaaralla on Pawsonin kanssa sama näkemys tässä asiassa. JUMALAN KANSAN
PYHÄSSÄ RAAMATUSSA asiaan liittyvät jakeet on oikein käännetty:
”Jokainen, joka jatkuvasti tekee syntiä, tekee myös laittomuutta. Syntihän on
laittomuutta…Kukaan Hänessä pysyvä ei jatkuvasti elä synnissä. Kukaan syntiä jatkuvasti tekevä ei
ole häntä nähnyt eikä tunne häntä…Syntiä jatkuvasti tekevä on Perkeleestä, sillä Perkele on tehnyt
syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjiksi Perkeleen
teot…Kukaan Jumalasta syntynyt ei tee (jatkuvasti) syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän
ei saata elää synnin harjoittajana, koska on Jumalasta syntynyt” (1.Joh.4:4,6,8,9).
”Me tiedämme, ettei kukaan Jumalasta syntynyt elä synnissä, vaan Jumalasta syntynyt valvoo
itseään, eikä se Paha saa otetta häneen” (1. Joh.5:18).
Väinö Hotti
-------------------------------Johannes olettaa, että kristityt lankeavat syntiin – mutta hän ei oleta, että kristityt jatkavat
synnin tekemistä.
HEPREALAISKIRJE sanoo, että jos anteeksiannon jälkeen tahallaan jatkaa synnin tekemistä, ei
synnille löydy enää hyvitysuhria. Ei se sano, etteivät kristityt tee syntiä, vaan he tietävät, miten
menetellä sen suhteen. Koska he elävät Kristuksessa, he haluavat päästä eroon synnistään. Eräs
todiste Kristuksessa elämisestä on se, että kun tekee syntiä, inhoaa sitä. EI RAKASTA SYNTIÄ, VAAN
HALUAA SIITÄ EROON! Elämällä Kristuksessa siitä pääsee eroon. Ne, jotka jatkavat Kristuksessa
elämistä, eivät voi jatkaa synnissä.
KUOLEMANSYNTI
”Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava
hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi;
siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole
kuolemaksi” (1. Joh.5:16-17).
Tämä on hyvin vakavaa. Hän kirjoittaa, että kun näemme veljen tekevän syntiä, meidän on tehtävä
kaikkemme auttaaksemme häntä ja kääntääksemme hänet hänen pahoilta teiltään. Ja olet

pelastanut veljesi. Mutta sitten hän sanoo, että on olemassa kuolemansynti, eikä kannata rukoilla
kuolemansynnin tehneen veljen puolesta.
Se on vakava asia. Läpi Raamatun on olemassa kohta, josta ei ole paluuta. Sen voivat luopiot
saavuttaa. On olemassa kuolemansynti. Nämä varoitukset on otettava vakavasti. Niitä on eniten
heprealaiskirjeessä. Jossain kohdassa katumus on mahdotonta.
Johannes kirjoittaa: Veli voi tehdä syntiä niin paljon, ettei enää kannata rukoilla hänen puolestaan.
Hän on kadottanut yhteytensä viiniköynnökseen eikä pysy siinä. Tasapaino syntyy siitä kun ottaa
kaiken mitä Johannes kirjoittaa asiasta. Jos ottaa vain kuolemansynnin ja sen, ettei kannata
rukoilla sen tehneen puolesta, kaikki kuulijat pelkäävät tehneensä jotain anteeksiantamatonta.
Mutta myös vastakkainen on totta. Ajatus, että synnistä pääsee kun tunnustaa. Silloin ajatellaan,
että voi jatkaa synnintekoa – ja lopuksi tunnustaa.
Näiden jakeiden jälkeen on jae:
”Me tiedämme, ettei kukaan Jumalasta syntynyt elä synnissä, vaan Jumalasta syntynyt valvoo
itseään, eikä se Paha saa otetta häneen” (1. Joh.5:18, Saarnivaaran käänn.)
Kristuksessa elävä ei jatka syntiä. Kysymyksessä on tasapaino. On otettava kaikki, mitä Johannes
kirjoittaa uskovista ja synnistä. Silloin ei tule pelokkaaksi eikä omahyväiseksi. Terve Jumalan pelko
pitää meidät silloin Kristuksessa.
Väinö Hotti / David Pawson

