
”Armo kasvattaa”

Kuulimme edellä raamattuopetuksen armon olemuksesta ja pelastavasta 
armosta. Tällä tunnilla puhumme kasvattavasta armosta, eli siitä kuinka armo 
kasvattaa meissä sellaista mielenlaatua, jossa olemme aina valmiit panemaan 
kaiken synnin pois elämästämme. Tosin viittaan myös siihen, mikä lain merkitys 
on uskon synnyssä ja kasvussa. Kerron myöskin armosta, joka kantaa hyvää 
Hengen hedelmää ja panee meidät liikkeelle evankeliumin asialla.

Lähden liikkeelle Jumalan armon ja lain merkityksestä. Tiituksen kirjeen 
(2:11-12) sanotaan, että ”Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille  
ihmisille ja  kasvattaa meitä …”

Jumalan armo pelastuksen jälkeen myöskin kasvattaa meitä. Armo on siis 
kasvattavaa armoa. Toisaalta (Gal.3: 24-25) kertoo siitä, että ”laista on tullut  
kasvattaja Kristukseen.”

On siis hengellisessä mielessä kaksi kasvattajaa, armo ja laki. 
Miten me tämän ymmärrämme ja erotamme toisistaan, kysymme?
Galatalaiskirjeen (3:24) jakeen loppuosa kuului: ”että me uskosta vanhurskaiksi  
tulisimme.” Koko jae kuului siis: ” Niinmuodoin on laista tullut meille  
kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme.”

Laki kasvattajana näyttää meille millaista tekoa me olemme ja ajaa meidät 
todellisen kasvattajamme eli Kristuksen luokse. Laki siis ajaa meidät 
pelastuksen lähteelle eli armon osallisuuteen. 

Apostoli Paavali kirjoittaa (Room.7: 9): ”Minä elin ennen ilman lakia; mutta 
kun käskysana tuli, niin synti virkosi, 
10. ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle  
elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. 

11.Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut  
käskysanan kautta.”

Käskysana, eli laki, siis kuolettaa meidät, jotta voisimme avuttomina, syntisinä, 
hengellisesti kuolleena kääntyä Vapahtajamme puoleen. Vain Hän (Jeesus) 
pystyy antamaan meille sen elävän uskon. Hän herättää meidät elämään armonsa 
sanan ja Pyhän Hengen kautta.

Siksi on hyvin tärkeää, että me otamme seuraavankin jakeen, jossa sanotaan: ” 
Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.”



Ihminen, joka on saanut armon tulla uskoon, niin hän on vapautunut 
lakikasvattajan alaisuudesta. Vaikka vielä uskovanakin laki näyttää meille 
meidän syntisyytemme.

Uskovina me emme kuitenkaan jää lain alle, vaan armon alle, eli 
armonkasvattajan alaisuuteen eli Kristuksen alaisuuteen. Uskovina me elämme 
evankeliumin ihanasta armosta, joka kasvattaa meitä uskossamme. 

Niinhän tuossa sanottiin, että ”uskon tultua me emme enää ole kasvattajan 
alaisia.” Emme siis enää ole lakikasvattajan alaisia, vaan evankeliumin eli 
armokasvattajan alaisia.

Luther on opettanut, että sydämessä hallitkoon Kristus, evankeliumi, mutta 
ulkopuolella piiskatkoon meitä laki. Se ei saa tullaa sydämiimme orjuuttamaan 
meitä.

(Gal.3:1-3) kertoo siitä, kuinka galatalaiset lankesivat uskoon tulemisen jälkeen 
lakikasvattajan alaisiksi. Miksi näin, kysymme? He lankesivat siihen 
vääränlaisen opetuksen seurauksena.

Luemme nyt nämä jakeet: 1: ”Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut  
teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? 
2. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai  
uskossa kuulemisesta? 
3. Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?”

Eikö olekin kovaa puhetta apostoli Paavalilta: ”Oi te älyttömät  
galatalaiset!” Kuka on lumonnut teidät, joiden silmien eteen Jeesus Kristus oli  
kuvattu ristiinnaulittuna,” hän julistaa.

He olivat iloisesti uskoneet kaikki syntinsä anteeksiannetuiksi Jeesuksessa 
Kristuksessa, mutta sitten tuli lumoaja eli käärme, joka lumosi heidät, samoin 
kuin ensimmäiset ihmiset paratiisissa.

Käärmehän laittoi epäilemään Jumalan sanoja  (1Moos.3:1-6): ”Onko 
Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" 
2. Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä 
paratiisissa, 
3. mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut:  
'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi.'" 
4. Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole; 
5. vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän 
silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan." 



6. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella  
ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi  
ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.”

Jumalan kaltaisuus houkutteli, siksi kielletyn puun hedelmästä syötiin.
Synninhän Saatana tekee ihanaksi katsella. Se on lihan mielelle suloista. Siksi 
siihen niin herkästi lankeamme.

Galatian seurakunnassa judaistit eli lain kiivailijat olivat tuon lumoajan, 
käärmeen eli Saatanan asialla. He opettivat, että usko ei yksin riitä,  tarvitaan 
vielä lain noudattamista ja ympärileikkaus, ennen kuin te olette oikeita uskovia.

Tämä suututti Paavalia. Hän repäisi melkein vaatteensa kuultuaan tästä.
Siksi hän sanookin niin radikaalisti: ”oi te älyttömät galatalaiset…Kuka on 
lumonnut teidät… Lain teoistako saitte hengen, vai uskossa kuulemisesta”.

Ja vielä: ”Te aloititte Hengessä, lihassako nyt lopetatte.” Niinpä hän 
myöhemmin opastaakin galatalaisia luvussa (5:4-6): ” Te olette joutuneet pois  
Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette  
langenneet pois armosta. 
5. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta. 
6. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä  
ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko”.

Niinpä niin. Te olette joutuneet pois Kristuksesta. Te olette langenneet pois 
armosta, julistaa apostoli. Nämä ovat vakavia asioita.

Jos me joudumme pois Kristuksesta ja samalla armon ulkopuolelle, niin 
meillä ei ole mitään toivoa pelastuksesta. Emme myöskään näin kasva 
uskossamme ja Kristuksen tuntemisessa.

Lain teot kuuluvat lihan tekoihin ja samalla kuoleman tekoihin, joilla ei ole 
mitään arvoa Jumalamme ja Vapahtajamme edessä. Me olemme silloin lain 
orjuudessa, josta Kristus tuli meitä vapauttamaan täyttämällä lain.

Apostoli kirjoittaa vielä (Gal.5:3): ” Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle,  
joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain.”

Yksikin lain teko pelastuksen tienä merkitsee sitä, että hänen tulisi täyttää koko 
laki, jotta voisi pelastua. Ja siihenhän ei kukaan pysty. Ainoastaan Jumalan 
Poika pystyi ja sen Hän myös teki…

Armo siis kasvattaa. Miksi me tarvitsemme sitten kasvamista uskossamme? 
Eikö se riitä, että olemme pelastuneet?



Jos me ajattelemme ihmisen elämää normaalina tapahtumana, niin vauvakin 
tarvitsee kasvua. Ja vanhemmat iloitsevat siitä, kun vauva alkaa syömään 
pikkuhiljaa myöskin vahvempaa ruokaa, alkaa jokeltelemaan, kääntyy vatsalleen 
ja siitä sitten konttaamaan sekä lopulta kävelemään jne…Aikaa myöden hän 
varttuu nuorukaiseksi ja pikkuhiljaa vastuulliseksi aikuiseksi.  

Taivaan Isä myöskin iloitsee siitä, kun me uskossamme kasvamme  vauvasta 
nuorukaiseksi ja sitten vastuullisiksi aikuisiksi. Jeesuskin kertoo tästä ilosta, kun 
me kannamme runsasta hedelmää hänen viinitarhassaan.

Johannes tuo näitä asioita esille mm. evankeliuminsa (15) luvussa. Jakeessa (7) 
hän mm. välittää Jeesuksen sanoja: ” Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te  
kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.”
Ja  vähän myöhemmin, jakeessa (11): ” Tämän minä olen teille puhunut, että  
minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.

Huomaamme kuinka Jeesus sanoo puhuneensa siksi, että Hänen ilonsa olisi 
meissä. Toisin sanoen. Hän antaa ymmärtää, että hänen opetuslapsensa kantavat 
armon ihanana hedelmänä iloa. Ilohan on yksi hengen hedelmän osasista.

Jos me olisimme lain alla, niin tällaista armon iloa ei meissä olisikaan. Me 
olisimme synkkiä kuin yö. Ei turhaan sanota evankeliumia ilosanomaksi.

Jo jouluevakeliumissa enkelit ilmoittavat tästä ilosanomasta paimenille. 
(Luuk.2:10-11): ” Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä 
ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: 
teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin  
kaupungissa.”

Evankeliumi Jeesuksesta on todellakin ilon evankeliumi. Se vapauttaa meidät 
riemuitsemaan Jeesuksesta, Herrastamme.

Armo siis vapauttaa meidät iloon ja riemuun ja kasvattaa meissä runsaasti 
hyviä hedelmiä. (Gal.5:22-23) kertoo meille näistä Hengen hedelmistä 
seuraavaa: ” Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys,  
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 
23. Sellaista vastaan ei ole laki. Mm. Tällaista Pyhän Hengen hedelmää armo 
kasvattaa uskovassa ihmisessä.
  
Tiitus tuo kirjeessään (2:12),  että armo ”kasvattaa meitä, että me, hyljäten 
jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja  
jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, 
13. odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja  
Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, 



14. hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta  
laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä  
tekoja ahkeroitsee.”

Kuulemassamme kohdassa ensimmäisenä olivat nuo sanat, että me, hyljäten 
jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Toisin sanoen. Armo kasvattaa meitä 
niin, että me olemme valmiit panemaan pois kaiken synnin elämästämme. 
Olemme valmiit tekemään parannusta synneistämme.

Lakihenkisyys on yksi synti, mutta myös kaikki muut lihan ja hengen synnit 
ovat niitä, jotka tulisi tunnustaa Jeesukselle Kristukselle. Ne myös ovat esteenä 
taivasmatkallamme.

Ja jos me emme yksin jaksa uskoa, niin sielunhoidolliset keskustelut voivat 
auttaa siinä.

Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa auttaa meitä elämään jumalisesti, 
pyhästi ja vanhurskaasti tässä syntisessä maailmassa. Apostoli kirjoittaa 
nuorelle opetuslapselleen Timoteukselle (2Tim.2:1):  ” Vahvistu siis, poikani,  
siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.” Armossa vahvistumista me 
todellakin tarvitsemme, jotta emme sortuisi lain tekojen tielle 
hedelmättömyyteen.

Myös Efesolaiskirjeen (6:10) sanotaan: ”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja  
hänen väkevyytensä voimassa.” Ja jatkossa sanotaan, että ”pukekaa yllenne 
Jumalan koko sota-asu…”(Siteeraa sota-asun osia vapaasti)

Myös (2Tess.2:15-17) on kirjoitettu: ”Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää 
kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai  
kirjeestämme. 
16. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka 
on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja  
hyvän toivon, 
17. lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä  
työssä ja puheessa.”

Ei ole itsestään selvä se, että me pysymme uskossa. Siksi tarvitaan vahvaa 
Raamatun sanaa ja Sanasta kiinni pitämistä, sekä seurakuntayhteyttä ynnä 
ehtoollista.

Jumalan sanasta kiinni pitäminen kasvattaa meitä ja vahvistaa sydämiämme, niin 
että voimme kaikessa hyvässä työssä ja puheessa kantaa hyvää rakkauden 
hedelmää. 



Kun me vahvistumme armossa, niin se panee todellakin meidät liikkeelle 
evankeliumin asialla.

Vaikka edellä on ollut jo näitä asioita esillä, niin otan vielä joitakin esimerkkejä 
Raamatusta. (Ap.t. 9:19-22) kerrotaan Paavalista, joka siinä vaiheessa oli vielä 
Saulus tarsolainen: ” Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli  
opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa. 
20. Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan 
Poika.

Uskoon tulleesta Saulus tarsolaisesta sanotaan, että kun hän nautti ruokaa, niin 
hän vahvistui. Ajallista ruokaa mekin tarvitsemme. Tämänkin 
raamattuopetuksen ja keskustelun jälkeen, mekin saamme vahvistaa vointiamme 
ruualla. Sitä me joka päivä tarvitsemme samoin kuin hengen ravintoakin.

Tätä hengen ravintoa Saulus sai oltuaan toisten opetuslasten keskellä jonkun 
aikaa, sanotaan sanassa. Ja sitten sanotaan: ”kohta hän saarnasi synagoogissa  
Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika.”

Kun Saulus sai yhä enemmän voimaa uskossa, niin sen voiman hän suuntasi 
sanan julistamiseen. Evankeliumin laittoi hänet liikkeelle. 

Huomaamme, että evankeliumissa on myöskin liikkeelle paneva armo.

(Tässä kohden on hyvä mainita myöskin se seikka, että armolahjoilla 
palveleminen myöskin kasvattaa ja vahvistaa uskoamme, samoin kuin 
syntiemme pois paneminen ja Sanan vastaanottaminen sielumme sisimpään.)

Tästä kirjoittaa apostoli Pietari (1Piet.2:1-3): ”Pankaa siis pois kaikki pahuus ja  
kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, ja halatkaa niinkuin  
vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta  
kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä.”

Ja vielä (1Piet.2:5): ”ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi  
huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisä uhreja, jotka Jeesuksen  
kautta ovat Jumalalle mieluisia.”

Edelleen Pietari kirjoittaa valitusta suvusta ja kuninkaallisesta papistosta 
(1Piet.2:9-10):  ”Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä 
heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä  
kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; 
10. te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka  
ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut." 

Ihan lopuksi. Kun kaikesta hyvästä huolimatta tulee takaiskuja, niin mitä sitten?



Silloin on hyväksi avuksi se tieto, joka Paavalillekin annettiin. (2Kor.12:9-10): 
”Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani  
tulee täydelliseksi heikkoudessa." Sentähden minä mieluimmin kerskaan  
heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. 
10. Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään,  
vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä 
olen väkevä.” 

Ja sitten vielä Jeesuksen sana ristiltä: ”Se on täytetty.”…
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