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Hyvää huomenta - ystävä! 
Toivon, että Sinä olisit onnellinen  - vaikka oletkin syntinen - minäkin olen. 
Mistä  sen tiedän?  
Raamatusta.  
Siellä sanotaan : 
"Kaikki, ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta ." Rm 3:23. 
 
Syntiä?  
 
”Petruksen” laulussa synti todetaan ja tunnustetaan näin:  
”Syntiä vain ovat päiväni pullollaan., Syntiä vain teen jopa ajatuksissain., Syntiä vain näen 
minne katsonkaan, - kuulen missä kuljenkaan. Syntiä vain on maailma tulvillaan,  Syntiä 
vain Tuo piikki lihassain; Syntiä vain kehdosta kalmistoon. Syntiä vain siihen yksin 
hukkuisin.” 
  
Raamattu sanoo;  
Sananl. 28:13 ”Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa 
armon.” 
 
Tahtoisit tunnustaa synnin ja hylätä sen. Mutta yhä uudestaan olet langennut 
monenlaiseen syntiin.  
Synnin pahin vaikutus on se, jos et voi uskoa Jeesukseen.  
Synti on tappava tauti, jos se äityy epäuskoksi. Joh. ev-missa todetaan: 
” joka ei usko Jeesukseen on jo tuomittu”. Joh 3: 18.  
 
Epätoivoinen tilanne - eikö?!  
Mutta - kuule: Jumalan Armo riittää! 
 
Tähän hätään Jumala lähetti meille Poikansa Jeesuksen. Hän verellään ja ristin 
kuolemallaan maksoi syntimme. 
 
Äskeinen  roomalaiskirjeen  sana jatkuu; siitä, että kaikki ovat tehneet syntiä:  



Room. 3:24  mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus 
Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi...Room. 3:25 Hänet Jumala on asettanut 
sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi.” 
 
 
 
Ev-mi Petruksen laulussa on sen kertosäkeessä: ”Mutta Jeesus , hän mut huolii; 
tällaisenaan. Sillä Jeesus tien avas mulle: Pyhimpään”. 
 
Ystävä - toivon , että olet onnellinen!  
Vaikkapa seuraavan laulun sanojen tapaan:  
 
"Olen onnellinen, olen onnellinen Jeesuksessa minun onneni on.  
Hän otti mun kaikki syntini pois  
ja siksi mä onnellinen oon." 
 
Tunnustetaan näin:  
Tunnustan Sinulle Taivaallinen Isä - kaikki syntini!  
Ja pyydän niitä anteeksi Jeesuksen Kristuksen ristintyön tähden - amen. 
 
Tähän syntien tunnustukseemme saamme kuulla ja uskoa Raamatun sanat..”Jeesuksen 
Kristuksen, Jumalan Pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” - aamen. 
(1Joh.1:17) 
 
Lauletaan yhdessä  tuo: Olen onnellinen..  ( 2-3-kertaan.) 
 
 
Rukous: Kiitos Jeesus syntien anteeksiantamisesta  ristintyösi tähden!  
Anna meidän  iloisesti ja varmasti uskoa se tässä ja nyt  
ja siten elää vapaina ja onnellisina ja kerran  luonasi taivaassa. 
Siunaa  Sanasi  julistus näillä juhlilla  
ja kaikkialla   
iankaikkiseksi parhaaksemme  
ja Sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. 
Tätä rukoilemme Nimessäsi - Aamen. 
 
 
 


