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S
ämä kirjanen on tarkoitettu yksinomaan henki
löille, joilla on vaivaa synneistänsä, tai jotka 
tahtovat olla avullisia toisten syntikuormien 

keventämisessä. Kaikki muut tekevät sentähden 
viisaasti keskeyttämällä sen lukemisen tähän toiseen 
lauseeseen ja laskemalla sen pois kädestänsä. Mutta 
syntisille ja niille, jotka heitä rakastavat, antakoon 
Herra sen näyttää lohdutuksen ja voiman tien.





SYNNIN HÄTÄ.

ynnin hätä on elämän raskain tosiasia. Talou
delliset vaikeudet, pakollinen työttömyys, van
keus, kunnian menettäminen, seuraelämästä 

sulkeminen, pitkällinen sairaus, ystävien uskotto
muus ja mitä muuta elämän vaikeutta voitaneenkaan 
mainita on pientä synnin hädän rinnalla. Synnin 
hätä koskee ihmistä aivan toisella tavalla kuin kaikki 
muut onnettomuudet. Kaikki muu vaiva aiheuttaa 
surua ulkonaisista asioista, synnin hätä minussa ja 
muissa herättää murhetta sen turmeltumisesta, mikä 
ihmisessä on kaikkein inhimillisintä ja sisäisintä: 
sielun, Jumalan kuvan, Jumalan lapsen perintö
oikeuden turmeltumisesta.

Synnin hätä ulottuu monen elämässä niin kauas 
taaksepäin kuin hän voi muistaa. Sitä mukaa kuin 
tajunta heräsi ja maailma aukeni kehkeytyvälle sie
lulle, ilmestyi myöskin synnin hätä elämään.

Ensin se oli pientä, lapsellista levottomuutta lap
sen rikkomuksista perheen piirissä ja toverielämässä, 
mutta se oli kuitenkin synnin hätää häpeäntuntei- 
neen ja itsesyytöksineen. Sovitus oli helposti löy
dettävissä, ja sielu rauhoittui jälleen, mutta ennen 
pitkää ilmaantui uusia levottomuuden aiheita, ja 
taas oli lähdettävä nöyryyttävälle parannuksen tielle.
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Seurasi sitten nuorukaisikä; murroksien, sielullis
ten ja ruumiillisten epätasaisuuksien, lainehtimis- 
ten ja jännitysten aika. Lankeemukset kävivät 
syvemmiksi, häpeä polttavammaksi, tuska sietämät
tömämmäksi. Tunsi pakoittavaa avautumisen ja 
antautumisen tarvetta, kaihosi kaukaisia, sanomatto
mia asioita, kuljeskeli kaikkialla levottomana etsien, 
mutta harvoin löysi kelle avautua, harvoin tunsi 
viihdytystä ja rauhaa. Saattoi tapahtua, että syn
nin hätä muodostui jo pysyväiseksi tilaksi, johon 
kyllä sai lievitystä ja joka painui ajoittain tajunnan 
syvyyksiin, mutta jota ei koskaan voinut sanoa varsi
naisesti voitetuksi. Synnin hätä synkensi nuoru
kaisen elämän niin, että tämä ikäkausi, jota usein 
ylistetään elämän ihanimmaksi, oli itse asiassa ali
tuista tuskaa ja onnettomuutta.

Mutta sääntönä voinee sentään pitää, että vasta 
miehuusiässä synnin hätä saavuttaa täyden syvyy
tensä ja laajuutensa.

Tämä on yhteydessä ihmisen henkisen ja ruumiil
lisen kypsyyden, hänen elämänkokemuksensa laajen
tumisen sekä hänen monipuolisten tehtäväinsä ja 
suhteittensa kanssa toisiin ihmisiin. Kun on päässyt 
oikein keskelle elämää, kun on työ ja asema yhteis
kunnassa, kun on tekemisiensä ja tekemättä jättä- 
misiensä herra niinkuin ihminen voi tekojensa herra 
olla, silloin kiusaus uhkaa useimmilta tahoilta, ja 
silloin lankeemus iskee sieluun syvimmän jäljen. 
Silloin painuu sieluun tulikirjaimin tämä tietoisuus:' 
»Minä, minä ,  minä rikoin, minä kannan vastuun, 
minä olen kadotettu ja tuomittu.» Silloin tunnetaan 
synnin hätä pohjaa myöten.
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Synnin hädän ahdistamia ihmisiä on kaikkialla, 
huvipaikoissa niinkuin kirkoissakin, teattereissa niin
kuin sairaaloissakin, kaduilla, kauppaliikkeissä, viras
toissa, tehtaissa, seuraelämässä, — kaikkialla, missä 
ihmisiä liikkuu. Ken heistä nauraa, tanssii ja ilakoi 
aivankuin ei mikään häiritsisi hänen rauhaansa, 
ken mietiskelee ja tutkii filosofiaa, ken lukee hartaus
kirjoja ja kuuntelee uskonnollisia puhujia, ken työs
kentelee isänmaallisissa ja hyväntekeväisyysyhdis- 
tyksissä, ken esiintyy esirukoilijana uskonnollisissa 
jälkikokouksissa ja ken vihdoin julistaa rauhan evan
keliumia, mutta kaikki he ovat synnin hädässä, kai
killa heillä on sanoin kuvaamaton sydänsuru, kaikki 
he huokaavat vaivastaan päästäkseen. Jos he voisi
vat toisilleen uskoutua, oi kuinka läheisiksi sukulai
siksi he toisensa tuntisivat, kuinka lämpimässä myötä
tunnossa he puristaisivat toistensa kättä, olkootpa 
muuten sivistykseltään, säädyltään, elämäntavoil
taan kuinka kaukana tahansa toisistaan.

Kauheata on olla synnin hädässä.
Tosin ei puutu kaikkea lievitystä. Elämäntyö, 

huoli ja kiire, ihmisten väliset suhteet, tiede, runous, 
musiikki, rukous ja muu uskonnon lohdutus tai yksin
kertaisesti ylenmääräinen sielullinen ja ruumiillinen 
väsymys voivat ajaksi haihduttaa vaivaavat ajatuk
set, mutta se on kaikki vain tilapäistä, ennen pitkää 
ahdistus alkaa entistä ankarampana.

Kävelet katua pitkin matkalla virastoosi tai muu
hun työpaikkaasi. Ajatuksesi liikkuvat töissäsi ja 
harrastuksissasi, ja sinä tunnet velvollisuuden voima
kasta kutsumusta. Elämäsi on täynnä arvokasta 
sisältöä, ja sinä tunnet, että kannattaa elää. Mutta
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yht’äkkiä sinä havahdut kummaan kaipaukseen ja 
vajauksen tunteeseen povessasi. Sysäät sen toisten 
ajatusten avulla syrjään, astut entistä tarmokkaam
min, kohautat päätäsi ja katsot päättävästi ympäril
lesi. Mikäs tässä! Astu vain eteenpäin ja tee vel
vollisuutesi! Mutta ei! Paha tunne nousee uudel
leen tajuntaan ja entistä selvempänä. Sinä tie
dät, mistä on kysymys. Minun syntini, voi, voi, 
voi, minun syntini! Se on yhä edelleen tosiasia, se 
on yhä .edelleen sovittamatta, anteeksiantamatta, 
se kahlehtii minua yhä edelleen. J a pää painuu alas, 
ja askel käy verkkaisemmaksi, ja itseluottamusta il
maiseva katse sumenee, ja tahto käy epäröiväksi. 
Sinäkö muka arvokas, kunnon kansalainen, sinäkö 
muka kunnian mies, sinäkö k u t s u t t u  siihen työ
hön, jota suoritat! Tunkeilija sinä olet, rosvo ja tees
kentelijä, jolla ei oikeastaan olisi lupa päätäsi kohot
taa kunniallisten ihmisten keskuudessa!

Ja entä yön hiljaiset, yksinäiset hetket? Illalla, 
työstä väsyneenä sait ehkä Raamatun tai muun hyvän 
kirjan ääressä rauhallisen unen. Nukut syvästi, unel
mien häiritsemättä, kunnes ehkä kadulta kuuluva 
melu tai kellonlyönti sinut havahduttaa. Sinä avaat 
silmäsi, selvität itsellesi tilanteen ja painat pääsi tyy
nyyn jälleen nukkuaksesi. Mutta ei! Sinä et saa
kaan enää unta. Sinä tunnet rauhattomuutta ja tie
dät, että sillä on aivan määrätty syy. Et tiedä 
aluksi, mi k ä  syy on, sen vain tiedät, että erikoi
nen, määrätty asia se on. Mutta pian hämäryys sel
venee. Kuin sähköisku lyö sieluusi ajatus: minun 
syntini, minun ruma, inhoittava, sovittamaton syn
tini! Ja siinä sinä olet jälleen hädässä syntisi vuoksi.
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Tai vihdoin sairaus, tuskallinen, uuvuttava, ah
distava sairaus! Synnin hätä lisää sen vaivan sanoin 
kuvaamattomaksi. Tunnet olevasi kuoleman por
teilla, tunnet painuvasi yhä syvemmälle toivotto
maan ahdistukseen, ja sinulla ei ole sielun rauhaa, ei 
toivoa Jumalaan, ei Jumalan lapsen tietoisuutta. 
Katsoit minne tahansa: ruma, iljettävä syntisi irvis
tää kaikkialta vastaasi. Sinä kärsit sanomattomista 
sisällisistä raatelemuksista, eikä sinulla ole ketään 
lohduttajaa, sillä sinä kannat yksinäisen kuormaa. 
Sinä voit totisesti yhtyä psalminkirjoittajan sanaan: 
»Rikkomusteni tähden voimani raukeaa ja luuni riu
tuvat» (Ps. 31, 19).
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