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”Herran armohoidossa” 
 
Herran armohoidossa oleminen ei meidän puoleltamme ole aina niin selkeätä. 
Me hätäilemme ja hoppuilemme moninaisten asioitten kanssa. 
Kai se on epäuskoa tai ainakin epäilyksiä siitä, miten minun käy ja miten asiat hoituvat. 
Me niin herkästi otamme monet asiat väärällä tavalla itsellemme, emmekä haluakaan tai 
sitten emme osaa luottaa Jumalan hyvään armohoitoon, siihen, että Hän pitää minusta ja 
perheestänikin huolen. 
Onhan Hän luvannut sanassaan, mm. Joh.6:37:ssä:” sitä, joka minun tyköni tulee, minä en 
heitä ulos.” 
Jo tämä yksi Jumalan sanan lause rohkaisee meitä, jotka olemme elämämme Hänelle 
antaneet. Ja jos emme vielä ole elämäämme Hänelle antaneet, niin tämä sana rohkaiseen 
tulemaan Herran hyvään armohoitoon. 
 
Jumalan mies, Aabraham, oli oppinut turvautumaan Jumalaan koko sydämestään. Hän ei 
Jumalan lupauksia epäillyt silloinkaan, kun elämä näytti ihan muulta kuin Jumalan hyvältä 
armohoidolta. 
Room.4:20-22 kerrotaan Aabrahamin asenteesta Herraa kohtaan: ”mutta Jumalan 
lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, 
21. ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. 22. 
Sentähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi.” 
 
Eikö olekin hyvä ja luja uskon esimerkki meillekin, jotka niin herkästi jopa epäilemme 
Jumalan hyviä lupauksia. 
Hän ei niitä epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui vastoinkäymisten kautta jopa uskossa, 
antaen samalla kunnian Jumalalle. 
Sana vielä jatkoi, ”ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala oli luvannut, sen hän myös 
täyttää.” 
Edelleen sanottiin:”sentähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi.” 
Aabraham onkin uskonvanhurskauden isä... 
Ja aikaisemmin tässä samassa Roomalaiskirjeessä sanotaan 4:3:ssa: 
”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi." 
 
Aabraham ei ainostaan uskonut Jumalaan, vaan hän uskoi Jumalaa ja siksi se luettiin 
hänelle vanhurskaudeksi. 
Jumalaan uskoo Jumalan vastustajakin, mutta hän ei usko Jumalaa. 
Silloin kun me uskomme Jumalaa, niin se merkitsee sitä, että me tottelemme Jumalan 
sanaa. Toimimme sen mukaan. 
1Moos.12:1-4: mm.. sanotaan:  ”Ja Herra sanoi Abramille: 
Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. 2. 
Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä 
olet tuleva siunaukseksi. 3. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka 
sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." 4. Niin 
Abram lähti, niinkuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssansa. Abram oli 
Harranista lähtiessänsä seitsemänkymmenen viiden vuoden vanha.” 
Huomaamme, kuinka vanha Aabram, (silloin vielä Abram, mutta myöhemmin hänestä tuli 
Aabraham) oli kuuliainen Herran sanalle. 
Ehkä pitkä ikä oli jo jotain opettanut Herran seuraamisesta. 
Kun Herra sanoo, että lähde, niin Aabram lähtee. 
Hän ei aseta kyseenalaiseksi Herran sanaa, vaan se on hänelle käsky ja samalla lupaus 
siitä, että Herra pitää hänestä huolen. 
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Näinhän useimmiten lähetystyöhön lähtijänkin kohdalla on. 
Hän saa sanan Herralta, että lähde lähetystyöhön. Ei aina niin selvästi, mutta erilaisten 
tilauuksien ja Sanan kautta Herra vahvistaa lähetyskutsua. Monesti se on hyvinkin pitkä 
prosessi, johtuen siitäkin, kun me ihmiset olemme hyvin hitaita kuulemaan ja myöskin 
selvittämään itsellemme, mikä on minun paikkani Herran elovainiolla. 
Me kristitythän olemme joko lähtijöitä tai sitten lähettäjiä. 
Toinen lähtee lähetysmaille ja toinen jää kuormasatoon eli lähettäjäksi. 
Tosin hänkin, joka jää kotimaahan tekee lähetystyötä omalla paikallaan täällä niiden 
mahdollisuuksien ja lahjojen mukaan, mitä hän on saanut. 
Lähettäjä voi tuosta vain  ryhtyä lähettäjäksi, kun uskoa on, mutta lähtijälle se on paljon 
pidempi prosessi. 
Lähtijä joutuu käymään erilaiset kurssit ja koulut, jotta voi sitten aikanaan lähteä, kun 
lähetysjärjestö kutsuu ja lähettää jollekin tietylle kentälle. Sitä ennen on saatava myöskin 
kannatus kuntoon, niin seurakuntien osalta kuin kannattajaryhmänkin osalta. 
 
Otan vielä tuon Room. kirjeen 4.luvun kohdan esille vähän eteenpäin siitä, mitä äsken oli 
esillä. 
Jakeet 5-8. Siinä apostoli Paavali kirjoittaa: 
”5. mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille 
luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi; 6. niinkuin myös Daavid ylistää autuaaksi sitä 
ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja: 7. "Autuaat ne, joiden rikokset 
ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt! 8. Autuas se mies, jolle Herra ei lue 
syntiä!" 
 
Tuossa katkelmassa apostoli antaa ymmärtää, että joka ei lain töitä tee pelastuakseen, 
vaan uskoo siihen, että hänen syntinsä on Jeesus Kristus kantanut ja lain kirjaimen 
täyttänyt, saa Herran Jeesuksen hankkiman vanhurskauden osalleen uskon kautta. Hänet 
siis vanhurskautetaan uskon kautta Jeesuksen ansioon. 
 
Näin hän on Jumalan edessä täysin puhdas ja pyhä Jeesuksen ansion perusteella. Jumala 
lukee hänelle uskon kautta vanhurskauden ilman lain tekoja. 
Tämä uskonvanhurskaus saattaa meiltä useinkin unohtua, kun me niin helposti 
horjahdamme lainvanhurskauden tielle eli omien tekojen tielle pelastustamme ajatellen. 
 
Tästä asiasta Paavali ojensi galatalaisiakin. 
Hän kirjoittaa luvussa 3: 
” lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta? 3. Niinkö älyttömiä olette? Te 
alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?” 
Lain tekojen tielle kääntyminen on samalla omiin tekoihin luottamista, joka ei lopultakaan 
johda mihinkään, ei ainakaan taivaaseen. 
Vain Jeesus ja Jeesuksen hankkima pelastus ja vanhurskaus johtaa oikeaan osoitteeseen 
eli lopulta taivaan kotiin. 
 
Uskon kautta me myös kannamme sitä oikeaa Hengen hedelmää, josta Raamattu puhuu 
paljonkin. 
Room.5.luvun alku puhuu tuosta uskon kautta tulevasta Hengen hedelmästä. 
Siellä kirjoitetaan: ”1. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on 
rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,” 
Uskonvanhurskauden yksi hedelmä on rauha Jumalan kanssa. 
1.Me olemme päässeet rauhaan Jumalan kanssa ja 
2. Me olemme saaneet myöskin sydämiimme Jumalan rauhan, joka Filippiläiskirjeen 
mukaan on kaikkea ymmärrystä ylempi. 



3 

 

Uskon kautta olemme siis rauhan liitossa Jumalan kanssa. Siitähän myös meidän 
seurakuntien ristin ylöspäin suuntautuva osakin kertoo. 
 
Jeesus on omalla verellään hankkinut tämän rauhan ja oikean Jumala-suhteen meille. 
Tuo ristin vaakapuu kertoo meille sitten sen sydämemme rauhan, mutta myös sen, että 
meillä on Jeesuksen kautta rauha myöskin keskenämme. Jos sitä ei ole, niin silloin 
sydämissämme on poispantavaa, syntiä, josta tulisi tehdä parannus. Tulisi tehdä sovinto 
veljien ja sisarten kanssa. 
Ja sovinnon vakuutena on Jeesuksen Kristuksen sovintoveri. 
 
Tästä vaakasuorasta suunnasta kertoo myöskin Johannes kirjeessään. 
Hän kirjoittaa 4:19-21: ”19. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. 20. Jos 
joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä 
joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole 
nähnyt. 21. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon 
myös veljeänsä.” 
Eikö olekin selvä sana. 
 
Uskon hedelmänä on tuon rauhan lisäksi myöskin veljellinen rakkaus. 
Jos sitä ei ole, niin jälleen on parannuksen paikka, sillä Jumala on Rakkaus. 
Sanassa sanotaan, että jos sanomme että meillä on yhteys Jumalaan, mutta emme 
kuitenkaan voi rakastaa toista uskovaa, niin silloin me valehtelemme. Silloin meillä ei ole 
myöskään toimivaa yhteyttä Jumalaan. Se pystysuora ristinpuukin on sillooin tukossa. 
Room.5:2:ssa jatketaan: ” jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän 
armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.” 
Tämä on jatkoa ensimmäiselle jakeelle. 
Ensimmäisessä jakeessahan sanottiin, että Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta me 
olemme tässä rauhan liitossa. 
Hänen kauttaan olemme myöskin uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt 
olemme. 
 
Jumalassa Kristuksen kautta on jatkuva armonliitto. 
Silloin kun me lankeammekin syntiin, niin me emme lankea pois Kristuksesta, vaan me 
lankeamme Kristuksen kämmenellä. 
Ja kun me Hänelle tunnustamme surkean tilamme, niin syntejämme ei lueta meille, sillä 
Jeesus Kristus on ne kantanut Golgatalla. 
Jumala näkee meidät puhtaina Kristuksessa, vaikka itsessämme olemmekin syntisiä. 
 
Armohoidossa ollessamme katsellaan myöskin taivaallisia. 
Siinä me katselemme Jumalan kirkkautta kohden, niin kuin apostoli sanoo. 
Pyhä Henki tuo sydämiimme elävän toivon ja tämä toivo ei saata häpeään, niin kuin 5 jae 
siitä meille kertoo. 
Miksi ei toivo saata meitä häpeään, kysymme? 
Ja vastaamme, että siksi, koska Pyhä Henki on vuodatettu meidän sydämiimme. 
Ja koska näin on, niin silloinkin, kun meillä on ahdistusta, toivo elää sydämissämme. 
Ja koska se elää, niin se saa aikaan hyvää Hengen hedelmänä, kärsivällisyyttä, vielä 
edellisten rauhan ja rakkauden lisäksi, niin kuin 3 jae tässä Room.5.luvussa meille kertoo. 
Ja sitä mukaa, kun kärsivällisyys kasvaa, niin se puolestaan vaikuttaa koettelemuksen 
kestämistä. 
Ja edelleen. Koettelemuksen kestäminen lisää toivoa. 
Eikö olekin hieno ketjureaktio. 
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Tämä on oikeastaa samaa, mistä apostoli puhuu 2 Korinttolaiskirjeessään. 
Siellä hän kirjoittaa 4.luvussa, sen jakeissa 16-18: ”Sentähden me emme lannistu; vaan 
vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä 
uudistuu. 17. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille 
iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, 18. meille, jotka emme katso 
näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät 
iankaikkisia. 
Apostolin ajatuksena on, että ulkonaisen ihmisen vaikeudet, kun ne otetaan Herran 
kädestä, eivät lannista häntä, vaan niiden kautta syntyy jotain uutta sisäisesti. Sisäinen 
ihmisemme uudistuu uudistumistaan. 
Toisin sanoen, kun kärsimykset otamme Herran kädestä, niin silloin  kärsimykset jalostavat 
meitä sisäisesti. 
Vaikkakaan kärsimyksissä sinänsä ei ole mitään jaloa. 
Ne voivat myös katkeroittaa, jos emme osaa suhtautua niihin oikein emmekä hyväksy niitä 
ihmiselämään kuluvana. 
Tämä kiitos ja kunnia nousee myös siitä, että Hän joka herätti Jeesuksen on herättävä 
meidätkin Jeesuksen kanssa, sanotaan jakeessa 14. 
 
Ylösnousemususko tuo kiitoksen sieluun silloinkin, kun näemme ja koemme, että elämä 
täällä alhaalla ikuista eikä aina niin helppoakaan. Monenlaiset vastoinkäymiset meitä 
uskoviakin koettelevat. 
Kuitenkin Herran armohoidossa oleva ihminen näkee, että tämä ajallinen on vain hetkisen 
kestävää ikuisuuden rinnalla. 
Silloin ahdistuskin tuntuu lyhyeltä ja Sanan mukaan kevyeltä ikuisuuden peilin edessä. 
18 jakeen mukaan, näin meidän tulisikin peilata vaikeuksiamme ikuisuuden näkökulmasta. 
Silloin meille avautuvat oikeat mittasuhteen näihin ajallisiin ongelmiin ja vaikeuksiimme. 
”Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja 
määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti”, sanoo jae 17 tässä 2Kor.4:ssä 
 
Apostoli jatkaa vielä 2Kor.5.alussa: ”Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän 
maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen 
maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.” 
Eikö tässä olekin meille toivoa yltäkyllin. 
Muistetaan hyvät ystävät tämä silloinkin, kun meidän omaisemme tai ystävämme on täältä 
ajasta lähtenyt ikuisuuteen. 
Vaikka maallinen maja hajoaakin mullaksi, niin me itse persoonana menemme Isän kotiin 
taivaaseen. Sen on itse Herramme Jeesus Kristus valmistanut ja sinne Hän myöskin meitä 
kaikkia odottaa. 
 
Luen lopuksi Joh.14.luvun alun, jossa Jeesus rohkaisee ja lohduttaa omiaan: 
 "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. 
2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, 
että minä menen valmistamaan teille sijaa? 
3.  Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät 
tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. 
4. Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte."   
5. Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten 
tietäisimme tien?" 
6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö 
muutoin kuin minun kauttani.” 
 
Tämä puhe on pidetty Kuhmossa la 19.06.2010. 


