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Paavali,	Jumalan	tahdosta	Kristuksen	Jeesuksen	
apostoli,	tervehtii	Efesoksessa	asuvia,	Kris-
tukseen	Jeesukseen	uskovia	pyhiä.	2.	Jumalan,	
meidän	Isämme,	ja	Herran	Jeesuksen	Kristuksen	
armo	ja	rauha	teille.3.	Ylistetty	olkoon	meidän	
Herramme	Jeesuksen	Kristuksen	Jumala	ja	Isä!	
Hän	on	siunannut	meitä	kaikella	Hengen	

siunauksella,	taivaallisilla	aarteilla	Kristuksessa.	
4.	Jo	ennen	maailman luomista	hän	on	valinnut	
meidät	Kristuksessa	olemaan	edessään	pyhiä	ja	
nuhteettomia	Kristuksesta	osallisina.	5.	Rakkau-
dessaan	hän	näki	hyväksi	jo	edeltä	määrätä	

meidät	yhteyteensä,	omiksi	lapsikseen,	Jeesuk-
sen	Kristuksen	tähden.	6.	Ylistetty	olkoon	hänen	
armonsa	kirkkaus,	kun	hän	antoi	meille	rakkaan	
Poikansa!	7.	Kristuksen	veressä	meillä	on	lunas-
tus,	rikkomustemme	anteeksianto.	Näin	Jumala	
on	antanut	armonsa	rikkauden	8.	tulla	runsaana	
osaksemme	ja	suonut	meille	kaikkea	viisautta	ja	
ymmärrystä.	9.	Hän	on	ilmaissut	meille	tahtonsa	
salaisuuden,	sen	Kristusta	koskevan	suunni-
telman,	jonka	hän	oli	nähnyt	hyväksi	tehdä	10.	
ja	joka	oli	määräajan	tullessa	toteutuva:	hän	oli	
yhdistävä	Kristuksessa	yhdeksi	kaiken,	mitä	on	
taivaassa	ja	maan	päällä.	11.	Jumala	on	myös		
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Eroon syyllisyydestä 
 

2. Mooses 32:1-16 
1. Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, kokoontui 
kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle: "Nouse, tee meille Jumala, joka käy 
meidän edellämme. Sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle 
miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta." 
2. Niin Aaron sanoi heille: "Irroittakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, 
poikienne ja tyttärienne korvissa, ja tuokaa ne minulle." 
3. Ja kaikki kansa irroitti kultarenkaat, jotka heillä oli korvissaan, ja he toivat ne 
Aaronille; 
4. ja hän otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä 
valetun vasikan. Ja he sanoivat: "Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, joka on 
johdattanut sinut Egyptin maasta". 
5. Kun Aaron tämän näki, rakensi hän sille alttarin; ja Aaron julisti ja sanoi: 
"Huomenna on Herran juhla". 
6. Ja he nousivat varhain seuraavana päivänä ja uhrasivat polttouhreja ja toivat 
yhteysuhreja; ja kansa istui syömään ja juomaan, ja sitten he nousivat iloa 
pitämään. 
7. Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Mene, astu alas, sillä sinun kansasi, jonka 
johdatit Egyptin maasta, on turmion tehnyt. 
8. Pian he poikkesivat siltä tieltä, jota minä käskin heidän kulkea; he tekivät 
itselleen valetun vasikan. Sitä he ovat kumartaneet, ja sille he ovat uhranneet ja 
sanoneet: 'Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin 
maasta'". 
9. Ja Herra sanoi vielä Moosekselle: "Minä näen, että tämä kansa on niskurikansa. 
10. Anna minun olla, että vihani leimahtaisi heitä vastaan, hukuttaakseni heidät; 
mutta sinusta minä teen suuren kansan." 
11. Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltansa, ja sanoi: "Herra, miksi 
sinun vihasi syttyy omaa kansaasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta 
suurella voimalla ja väkevällä kädellä? 
12. Miksi egyptiläiset saisivat sanoa: 'Heidän onnettomuudekseen hän vei heidät 
pois, tappaaksensa heidät vuorilla ja hävittääksensä heidät maan päältä'? Käänny 
vihasi hehkusta ja kadu sitä turmiota, jonka aiot tuottaa kansallesi. 
13. Muista palvelijoitasi Aabrahamia, Iisakia ja Israelia, joille olet itse kauttasi 
vannonut ja sanonut: 'Minä teen teidän jälkeläistenne luvun paljoksi kuin taivaan 
tähdet; ja koko tämän maan, josta olen puhunut, minä annan teidän 
jälkeläisillenne, ja he saavat sen ikuiseksi perinnöksi'." 
14. Niin Herra katui sitä turmiota, jonka hän oli uhannut tuottaa kansallensa. 
15. Ja Mooses kääntyi ja astui alas vuorelta, ja hänen kädessään oli kaksi 
laintaulua. Ja tauluihin oli kirjoitettu molemmille puolille; etupuolelle ja 
takapuolelle oli niihin kirjoitettu. 
16. Ja taulut olivat Jumalan tekemät, ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli 
tauluihin kaiverrettu. 

 
Jumalan kansan loppu olisi ollut hyvin lähellä, ellei Mooses olisi rukoillut Jumalalta armoa 
kansalle. 
 
  



2 
 

2. Mooses 33:7-23 
7. Mutta Mooses otti majan ja pystytti sen leirin ulkopuolelle, jonkun matkan 
päähän leiristä, ja kutsui sen ilmestysmajaksi; ja jokaisen, jolla oli kysyttävää 
Herralta, oli mentävä ilmestysmajalle, leirin ulkopuolelle. 
8. Ja kun Mooses lähti majalle, nousi koko kansa, ja kukin asettui majansa ovelle 
ja katseli Mooseksen jälkeen, kunnes hän oli mennyt majaan. 
9. Ja aina kun Mooses meni majaan, laskeutui pilvenpatsas ja seisahtui majan 
ovelle; ja Herra puhutteli Moosesta. 
10. Ja kaikki kansa näki pilvenpatsaan seisovan majan ovella; niin kaikki kansa 
nousi, ja he kumartuivat itsekukin majansa ovella. 
11. Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niinkuin mies puhuttelee 
toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen 
apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta. 
12. Ja Mooses sanoi Herralle: "Katso, sinä sanot minulle: 'Johdata tämä kansa 
sinne', mutta et ole ilmoittanut minulle, kenen sinä lähetät minun kanssani. Ja 
kuitenkin sinä sanoit: 'Minä tunnen sinut nimeltäsi, ja sinä olet myös saanut 
armon minun silmieni edessä'. 
13. Jos siis olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin ilmoita minulle tiesi, 
että tulisin tuntemaan sinut ja tietäisin saaneeni armon sinun silmiesi edessä; ja 
katso: tämä kansa on sinun kansasi." 
14. Hän sanoi: "Pitäisikö minun kasvojeni käymän sinun kanssasi ja minun 
viemän sinut lepoon?" 
15. Hän vastasi hänelle: "Elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä 
johdata meitä täältä pois. 
16. Sillä mistä muutoin tiedetään, että minä olen saanut armon sinun silmiesi 
edessä, minä ja sinun kansasi, ellei siitä, että sinä käyt meidän kanssamme, 
niin että me, minä ja sinun kansasi, olemme erikoiset kaikkien kansojen joukossa, 
jotka maan päällä ovat?" 
17. Herra vastasi Moosekselle: "Mitä sinä nyt pyydät, sen minä myös teen; 
sillä sinä olet saanut armon minun silmieni edessä, ja minä tunnen sinut 
nimeltäsi". 
18. Silloin hän sanoi: "Anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi". 
19. Hän vastasi: "Minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi ja huudan 
nimen 'Herra' sinun edessäsi. Ja minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, 
armahdan, ketä armahdan". 
20. Ja hän sanoi vielä: "Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka 
näkee minut, jää eloon". 
21. Sitten Herra sanoi: "Katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni; astu tuohon 
kalliolle. 
22. Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon ja 
peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. 
23. Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni; mutta minun 
kasvojani ei voi kenkään katsoa." 

 
Mooses puhui Jumalan kanssa, koska oli saanut armon hänen silmiensä edessä. Muut eivät 
voineet puhua. Hänellä oli uskallus Jumalaan. Mooses oli yksi niistä harvoista henkilöistä 
koko ihmiskunnan historiassa, jolla oli pääsy Jumalan eteen. Raamattu sanoo, että hänen 
jälkeensä ei toista samanlaista ole ollut. Meidän ei ehkä siis kannata samaistua Moosekseen 
pyrkiessämme Jumalan eteen. 
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1. Johannes 3:18-24 
18. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja 
totuudessa. 
19. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään 
rauhoittaa sydämemme sillä, 
20. että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän 
sydämemme ja tietää kaikki. 
21. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan, 
22. ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen 
käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. 
23. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen 
Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn 
antanut. 
24. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä 
me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut. 

 
Hebrealaiskirje 10:1-22 
1. Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se 
koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, 
tehdä niiden tuojia täydellisiksi. 
2. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka 
jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään 
tuntoa synneistä? 
3. Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. 
4. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. 
5. Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, 
mutta ruumiin sinä minulle valmistit; 
6. polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. 
7. Silloin minä sanoin: 'Katso, minä tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu 
tekemään sinun tahtosi, Jumala'." 
8. Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et 
tahtonut etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, 
9. sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa 
ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. 
10. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen 
ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. 
11. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein 
uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa; 
12. mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi 
istuutunut Jumalan oikealle puolelle, 
13. ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa 
astinlaudaksi. 
14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka 
pyhitetään. 
15. Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan: 
16. "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", 
sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän 
mieleensä"; 
17. ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista". 
18. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää 
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tarvita. 
19. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren 
kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, 
20. jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy 
esiripun, se on hänen lihansa, kautta, 
21. ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija", 
22. niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän 
vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä 
pestynä; 
23. pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi 
lupauksen, on uskollinen; 

 
Mistä sitten tulee tuo syyllisyys tai sydämen syytös, joka estää meitä pääsemästäJumalan 
tykö? Jos olemme Kristuksessa saaneet armon hänen silmiensä edessä, eikö miellä ole aina 
esteetön pääsy? 
 

1. Pietari 5:8,9 
8. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin 
kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. 
9. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän 
veljiennekin maailmassa kestää. 

 
Johannes 10:10 
10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen 
tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. 

 
Jaakob 4:7 
7. Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä 
pakenee. 

 
On helppo syyttää muita omista tekemisistään. Helppoa on myös syyttää perkelettä kaikesta, 
vaikka perkele onkin paha ja kaiket päivät meitä yrittää kiusata. Miksi uskomme valheet ja 
teemme niiden mukaan? Miksi annamme perkeleen ja uskontojen valheiden aikaansaada 
meissä passiivisuutta tai syyllisyyttä? Olemmeko niin kastetut uskontoon, että meillä ei ole 
todellista rohkeutta iloita Herrassa ja uskoa, että meidät on pesty puhtaaksi? 
 
Minulla on asioita, joista koen aina syyllisyyttä. Jos teen jotakin, on minulla usein olo, että 
pitäisi olla tekemässä jotain muuta. Olen pitkään kärsinyt tällaisesta taakasta. Menin asiani 
kanssa Herran eteen ja sain vastauksia. 
 
Ensin noin viikko sitten hän sanoi, että moni ihminen kokee olevansa tahrainen ja siksi 
hakeutuu seurakuntaan, jossa on tiukat lait ja tottumukset. Jos tottelet määräyksiä, koet 
tehneesi parhaasi ja siten tunnet itsesi puhtaaksi. Tämä ei voi kestää yli viikkoa ja olet jälleen 
synninpäästön tarpeessa. 
 
Toinen yrittää lukea Raamattua velvollisuudentunteesta, toinen rukoilee siksi, että niin vain 
täytyy tehdä. Joku saattaa taistella itsekurinsa kanssa ja asettaa itselleen kieltoja. Variaatioita 
on monia, mutta lopputulos on sama. Ihminen yrittää tehdä omantuntonsa puhtaaksi teoilla. 
Herran sanoi, että tämä on lain mukaan elämistä ja jokainen päivä tuollaista elämää imee ilon 
ja rauhan ihmisestä. Olemme pelastetut armosta ja se on lahja. Itsevanhurskaus on uskontoa 
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ja se vie voiman hengellisyydeltä, koska itseään syyttävä henkilö ei elä taivasten 
valtakunnassa! 
 
Syytöksestä sain profetian alle viikko sitten. Tämän sisäistäminen vapautti minut lopullisesti 
taakasta, jota olen kantanut.  
 
”Haluaisit herätä porttieni sisäpuolella joka aamu. Tiedätkö, se on mahdollista eikä edes 
vaikeaa, koska itsehän asetut makuulle minne haluat. Asetu siis porttien sisäpuolelle. On 
tärkeää mennä nukkumaan levossa. 
 
Taivasten valtakunnan porttien ulkopuolella on petoja ja varkaita, jotka ovat kimpussasi heti 
aamulla tai jo yöllä. Jos asetut levolle porttien ulkopuolelle, eli jos sydämesi syyttää sinua 
illalla, syytös on kanssasi myös aamulla. Jos asetut lepoon minun luokseni, olet aamulla 
vapaa, koska heräät taivasten valtakuntaan. Jos heräät ulkopuolella, niin sinun on aloitettava 
taistelu ensimmäiseksi aamulla. Jos epäonnistut tässä taistelussa, niin koko päivä on pilalla. 
  
Kaikenlaiselle käytökselle on syynsä. Ihminen voi olla iloinen tai surullinen. Toinen kärsii 
tekohymystään ja toinen liian suorasta tai sivaltavasta kielestään. Tekohymyn takana on 
arkuutta ja kiukun takana on pelkoa. Ihminen on historiansa peili. 
 
Yksi suorittaa aamusta iltaan, toinen ei saa aikaiseksi mitään. Suorittaja ruokkii hyvää oloaan 
opitusti teoillaan ja tartuttaa se muihin. Hän inhoaa paikallaanoloa. Todellisuudessa hän 
kuormittaa itseään ja väsyy ennemmin tai myöhemmin. Laiskuuteen on myös syyt. Kapina tai 
masennus. Kaikelle on syynsä. Vapauttakaa itsenne näistä. Kahleissa elävä ihminen on 
hengellisesti saamaton. Hän on iloton eikä osaa auttaa muita. Hän ei elä vierelläni vaan 
painaa minut sivuun. Kun karistat kahleesi kanssani, askeleesi kevenee ja näet Jumalan 
kirkkauden. Ei ole kahletta, jota ei voisi katkaista, mutta ohutkin hengellinen kahle on 
mahdoton katkaista maailmassa. Hengellinen side ei katkea maallisella työkalulla. 
 
Syyllisyys. Kuka on siis syyttäjä? Sinäkö itse vai joku toinen? Sinä itse, jos kuuntelet väärää 
paimenta. Sen ääni on porttien ulkopuolella. Sisälle sillä ei ole asiaa. Jos siis poistut 
läsnäolostani, niin joudut alttiiksi pahalle. Syyllisyys on siis syytöstä. Et ole syyllinen vaan 
syytön. Olet Jumalan lapsi, puhdas. Olet siis vain syytetty. Syytetty tuomitaan, jos on 
todisteita syyllisyydestä. 
 
Ensinnäkin sinua syyttää väärä syyttäjä. Sillä ei ole oikeutta minun omiini, varsinkaan jos 
elävät valtakunnassani. Jos menet ulos valtakunnastani, olet edelleen diplomaattilain 
suojassa. Saat pysähtyä laittomalle alueelle murehtimaan ja kuuntelemaan syytöksiä, mutta 
tuomiota ei tule. Sinullahan on syytesuoja. 
 
Toiseksi, syyttäjällä ei ole todellisuudessa millä syyttää, koska olet vanhurskas ja eikä sinua 
voi enää tuomita. Olet siis vapaa, joten älä kuuntele syytöksiä. Jos kuulet niitä, niin palaa 
valtakuntaani. Parempi olisi, ettet edes poistuisi sieltä. Jos olet sisällä, et edes kuule 
syytöksiä. 
 
Puhu hyvää. Älä tunnusta negatiivista. Mistä voit ammentaa, jos lähteesi ehtyy? Älä kuuntele 
niitä, jotka asettavat sinut lain alle. Puhu riemua. Se, mitä olet jo oppinut riittää tähän 
päivään. Älä haali tietoa huomiseksi, vaan elä tänään niillä mitä sinulla jo on. Jatkuva 
pyrkimys oppia saattaa olla kompastuskivi. Käytä taitavasti niitä työkaluja, joita jo osaat 
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käyttää. Usko ei ole huomiselle vaan tälle päivälle. Säilytä satoa varastossa huomiselle, mutta 
heitä pois se, mikä on taakaksi tai se, mikä jo huomenna haisee.” 

 
 
 
 

 
 

 


