
ARMON OSALLISUUS 
 

Olemme kuulleet edellä opetusta armon olemuksesta, siitä millaista armo on 
olemukseltaan. 
En mene tässä opetuksessa siihen, mitä tämä armo on, koska se tuli esille 
edellisessä r-tunnissa. Vaikka saattaa olla, että tässä tulee jonkin verran 
päällekkäisyyttä, kun kaksi eri ihmistä opettaa. 
Se ei kuitenkaan liene vaarallista. 
Yritän kuitenkin pysyä aiheessani Herran armon avulla. 
 
Nyt selvitämme siis sitä, mitä armon osallisuus merkitsee? 
Eikö tuo teemakin jotain kerro meille? 
Eikö se ole sitä, että me olemme osallisia armosta.  
Toisin sanoen: Elämme siitä ja toimimme sen mukaan. 
Me tiedämme jo sen, että tämä armon osallisuus on samaa kuin Jeesuksen 
osallisuus.  
Hänhän oli täynnä armoa ja totuutta, kuten mm. Joh.1:14 siitä kertoo. 
Se on myös samaa kuin Golgatan työstä eläminen. 
 
Se on evankeliumista elämistä. 
Se on anteeksiantamuksesta elämistä jne. 
Hyvin monilla eri nimillä voimme nimittää armon osallisuutta. 
Se kertoo ihan muusta kuin teoista elämisestä. 
 
Herkästi kristittynkin elämässä saattaa armo hukkua ja hän lankeaa pois, tekeojen 
tielle, tai sitten muuhun lihan mielen mukaiseen elämään. 
Laista eläminenkin on lihasta elämistä... 
Näin kävi mm. Galatian seurakunnassa. Gal-kirje kertoo siitä 3:1- 2 (lue) 
 
Aika rajua kieltä apostoli käyttää kirjeessään. "Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on 
lumonnut teidät, joiden silmien eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?” 
 
Galatiassa kävi samoin kuin Aadamille ja Eevalle syntiinlankeemuksessa, kun 
käärme lumosi heidät. Onko Jumala sanonut...jne Alettiin epäillä Jumalan sanomisia.  
Käärme sanoi: "Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te 
siitä syötte, aukeavat teidän silmänne..." 
Näin olvelasti saatana petti alkuihmiset. 
"Ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan." 
Jumalan kaltaisuus houkutteli, siksi kielletyn puun hedelmästä syötiin. 
 
Galatian seurakunnassa judaistit eli lain kiivailijat olivat näin saatanan asialla.  
He olivat lumoamassa uskoon tulleita galatialaisia pois armosta. 
He opettivat, ettei Jeesuksen työ yksin riitä, vaan tarvitaan vielä lain noudattamisa, 
josta ympärileikkaus on ensimmäinen. 
 



Paavali, joka oli enen uskoon tuloa lain kiivailija, repäisi melkein vaatteensa ja tuhahti 
kiukkuisesti:  "Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäen 
eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?" 
Tänäkin päivänä on niitä lain kiivailijoita eli judaisteja, jotka opettavat, ettei  usko vielä 
riitä, vaan tulee mennä uudelle uskovien kasteelle. 
Näin lapsena kastettu, ja uskoon tullut ihminen, johdatetaan uudelleen lain tekojen eli 
omavanhurskauden tielle. Pois Kristukseta. 
 
Tällaisten hyvien tekojen lankaan meidän ei tulisi mennä. 
Uusi kaste ei tuo mitään lisää. Se johtaa vain omavanhurskauden polulle, ja 
ylpeyteen, pois armon osallisuudesta. 
Herkästi eristäydytään tästä maailmasta omaksi sisäänlämpiäväksi porukaksi, 
lahkoksi. 
Kun sinut on  kerran pienenä kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin se 
riittää kasteena, sitä ei tarvitse uusia. 
Tärkeää on siis päästä Jumalan armon osallisuuteen ja elämään tästä kasteen 
Kristuksesta uskon kautta. 
 
Usko katsoo Kristukseen ja Hänen täytettyyn työhön Golgatan keskimmäisellä 
ristillä, ei lain vaatimuksiin. Vaikka rakkauden Hengessä kristity niitäkin täyttää 
ikäänkuin itsestään. sikäli kun hän saa Hengen vapaudessa vaeltaa ja tutkia Jumalan 
sanaa. 
LUTHER opettaa, että laki  kurittakoon ulkoa päin, mutta älköön se tulko sisälle. 
Sisällä hallitkoon evankeliumi eli Kristus, Pyhässä Hengessä. 
Sitten apostoli jatkaa kysymyksillään Galatian seurakuntaa: "Lain teoistako saitte 
Hengen vai uskossa kuulemisesta? 
Niinkö älyttömiä olette? 
Te aloititte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?" 
 
Apostoli laittaa galatalaiset miettimään, että miten ne asiat oikein menivätkään. 
Sitten he havahtuvat. Hyvänen aika. Enhän minä tiennyt laista mitään silloin kun 
uskoon tulin.  
Sen vain tiesin, että olen syntinen ja minä tarvitsen pelastukseksi Jeesuksen 
Kristuksen.  
Näinhän minä pääsin armon osallisuuteen. Halleluja..., he varmaan huudahtivat. 
Kiitos Herralle! 
 
Ja nyt nuo mokomat lain kiivailijat usuttavat meitä uudelleen lain tekojen tielle. 
Menkööt Jeesuksen nimessä matkoihinsa.  
Näin mekin sanomme, jos joku tulee meitä houkuttelemaan, ettei yksin Jeesus 
pelasta, sinun tarvitsee tehdä sitä ja tuota, ennen kuin on hyvä tai olet Jumalalle 
otollinen. 
 
Jumala on heittänyt pelastusrenkaan Jeesuksessa tänne maan päälle.  
Pelastus on siis Jumalasta, ei meistä ihmisistä lähtöisin. 
"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei 



yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän." Joh.3:16. 
 
Paavali edelleen jatkaa tuossa Galatalaiskirjeessä: 3:9-14 (lue) 
Eikö olekin hyvin sanottu? 
"Jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa." 
Toisin sanoen.  
Kun me uskossa turvaudumme Jeesukseen pelastajaamme, niin me saamme sen 
siunauksen, joka myös uskon isällämme Aabrahamilla oli. 
Vähän aikaisemmin sanottiin, että Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle 
vanhurskaudeksi? 
 
Huomasitko, että Hän ei vain uskonut Jumalaan, siihenhän saatanakin uskoo, vaan 
hän uskoi Jumalaa. Hän siis totteli Jumalan käskyä. 
Kun Jumala sanoi: " 
"Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle 
osoitan." Niin hän lähti.  
Hän ei epäröinyt Jumalan kutsua. Hän totteli ja uskoi kaiken mitä Jumala oli hänelle 
puhunut. 
 
Sanoihan myös apostoli Paavalikin kerran: "Minä uskon kaiken, mitä on kirjoiteettu 
Mooseksen laissa ja profeetoissa ja pidän sen uskon Jumalaan , että on olemassa 
ylösnousemus." 
Usko siis katsoo Jumalaan ja luottaa siihen Sanaan, mitä hän on sanonut. Näin 
ihminen pääsee armon osallisuuteen ja elämään myöskin siitä.  
Laista sanottiin Gal.3:10:ssä:  
"Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: 
"Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin 
että hän sen tekee."  
 
Eikö olekin kovaa puhetta? Lakiin perustautuva on Jumalan kirouksen alainen.  
Miksi kysymme?  
Eikö juuri siksi, että hänen tulisi täyttää laki viimeistä piirtoa myöden, jotta hän 
pelastuisi, ja siihenhän ei ihminen kykene. 
Sitä paitsi on yksi, joka on kirottu ristin puulla synnin tähden. Hän on Jeesus Kristus, 
meidän Vapahtajamme. 
 
Ja koska hän on kirottu, niin meidät vapautetaan kaikesta kirouksesta silloin, kun 
uskossa turvaudumme Häneen. 
Ja edelleen Galatalaiskirje jatkaa: 
3:11. "Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, 
koska vanhurskas on elävä uskosta." 
Vanhurskas, armosta osallinen, on elävä uskosta. 
 
No löytyykö niitä sellaisia ihmisiä, jotka armon kosketuksesta olisivat päässeet 
armon osallisuuteen, ja elämään siinä, kysymme? 
 



Katsomme joitakin sellaisia ihmisiä Raamatun lehdiltä. 
Aabrahamin jo mainitsimmekin... 
Hanna sai armon kosketuksesta poikalapsen, Samuelin, josta tuli niin ikään Jumalan 
armon kosketuksesta Israelin vahva profeetta, ja kansan johtaja.  
Hän myös sanoi kerran: "Pois se minusta, että tekisin sen synnin Herraa vastaan, 
että lakkaisin rukoilemasta teidän puolestanne ja opettamasta teille hyvää ja oikeata 
tietä."1Sam.12:23. 
 
Juamalan armo kosketti myös Daavidia, profeetta Naatanin kautta. 
Lue katkelmia 2Sam.12.luvusta. 
Daavid sai siis armon kosketuksen kautta päästä armon osallisuuteen ja hänestä 
kasvoi Jumalan koulussa vahva Israelin kuningas. 
Ja Israelin kuninkuutta jatkoi hänen poikansa Salomo. 
 
Menemme sitten Uuden testamentin puolelle. 
Jumalan armo kosketti nuorta neitsyttä Mariaa, kun hän tuli raskaaksi Pyhästä 
Hengestä. 
Itse armo otti asuinsijan Marian kohdussa. Tämä sai Marian kiiruhtamaan 
vuorimaahan sukulaisensa Elisabetin luo.  
Samalla kun Maria tervehti Elisabetia, niin Jumalan armo kosketti myöskin Elisabetin 
kohdussa ollutta poikaa, nimeltä Johannes. 
Hänestä tulikin Jeesuksen edelläkulkija, väkevä saarnamies. 
 
Jeesuksen kautta Jumalan armo kosketti monia sairaita, rampoja ja raajarikkoisia, 
ja he alkoivat hypellä kiitollisin ja iloisin mielin. Monet pääsivät myöskin armon 
osallisuuteen. 
 
Mitä tapahtui kieltäjä Pietarille? 
Kun Jeesus kulki ohitse kukon laulun jälkeen, ja katsoi Pietariin, niin Jeesuksen katse 
mursi hänet, ja hän puhkesi katkeraan itkuun ja katumukseen. 
Entä ryöväri ristillä? "Muista  minua, kun tulet valtakuntaasi", oli hänen pyyntönsä.  
Mitä Jeesus sanoikaan: "Tänä päivänä sinun pitää oleman minun kanssani 
paratiisissa." Armo siis antoi anteeksi ja ristin ryöväri pääsi 
Jeesuksen kanssa paratiisiin. 
 
Entä epäilevä Tuomas, Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen? 
Kun hän näki Jeesuksen haavat, sanoi hän: "Minun Herrani ja minun Jumalani." 
Jeesus vastasi Tuomaalle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka 
eivät näe ja kiten kin uskovat." 
 
Minulta loppuisi aika, jos vielä kaikki Uudentestamentinkin armosta osalliset 
mainitsisin, saati sitten lukemattomia pyhiä miehiä ja naisia kirkkohistoria aikana. 
 
Myös meistä jokainen voisimme kertoa, miten Jumalan armo on koskettanut meitä 
ja olemme päässeet armon osllisuuteen. 
 



Yhteistä kaikille on ollut se, että armon osallisuus on pannut jalat ja kädet  liikkeelle, 
sekä kielen ja suun puhumaan Jumalan kunniaksi tavalla ja toisella, niiden 
armolahjojen mukaan, mitä Henki on kullekkin jakanut. 
 
 
Tämä raamattuopetus on pidetty Kuhmossa la 07.08.2008. 
(Muokattu sittemmin 24.01.2011) 
 
  


