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Armosta pelastetut 
 
Tätä asiaa lähden selvittämään Efesolaiskijeen toisen (2) luvun alkujakeitten pohjalta. 
 (Voitte ottaa Raamatut esille, kenellä sellaiset sattuu olemaan mukana) Hypin kuitenkin 
vähän muuallekin, mutta tämä on pohjana opetukselle.(Luen jakeet 1-10) 
 
Toinen luku alkaa, että ”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät” 
Huomaamme, että pelastus on lähtöisin Jumalasta. Jumala on kaiken takana, senkin 
takana, että me nyt olemme tässä ja täällä.  
 
Heitän nyt kysymyksen. Millaiset ihmiset Hän on tehnyt eläviksi?  
Sana jatkaa: 
 ”jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne” 
Efesolaiset, jotka olivat kuolleet rikoksiin ja synteihin Jumala teki eläviksi.  
Ajatella. Kuolleet herätettiin henkiin.  
 
Kävi niinkuin Lasaruksen kohdalla, jonka Jeesus herätti kuolleista. Hän, Jeesus, huusi: 
”Lasarus, tule ulos” ja Lasarus tuli, Jumalan voimasta. 
Meidätkin, jotka uskomme,  Jumala on tehnyt eläviksi, meidät, jotka olimme kuolleet 
rikoksiimme ja synteihimme samoin kuin efesolaisetkin.  
Hän on siis tehnyt eläviksi Kristuksen kanssa ja Kristuksessa.  
 
Kristuksen ulkopuolella ei siis olekaan todellista elämää, sillä siellä ei ole eläväksi 
tekevää Henkeä.  
Vain Kristuksen yhteydessä me olemme todellisen elämän kanssa tekemisessä. 
Kirjoittaahan apostoli Johanneskin evankeliumissaan 1:4: ”Hänessä oli elämä, ja elämä oli 
ihmisten valkeus.” 
 
Sanoihan Jeesus myöskin Joh.11:25-26: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo 
minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. 26. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä 
kuole.” 
Suuria lupauksia elämän puolesta, eikö vain? ”Joka uskoo minuun, se  elää, vaikka olisi 
kuollut”, sanoo Jeesus. ”Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole”, et 
sinäkään, enkä minäkään. Valtavia  lupauksia. Kannattaa siis jättää elämä kokonaan 
Hänen hoitoonsa. 
 
Ja ensimmäisessä kirjeessään apostoli Johanneskin kirjoittaa 5:11: ” Jumala on antanut 
meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.” 
 
Huomaamme, että todellinen jumalallinen elämä on vain Jumalan Pojan Jeesuksen 
Kristuksen yhteydessä. 
Tällaisen elämän yhteyteen Jumala on uudestisynnyttänyt meidät, jotka olimme 
itsessämme kuolleet rikoksiimme ja synteihimme. 
 
Kenen johdatuksessa he olivat ja me olemme olleet ennen pelastusta, kysymme? 
Toisessa ja kolmannessa jakeissa kerrotaan siitä. 
”te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen 
hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,  
joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja 
ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin;” 
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Tällaisia synnin sitomia olivat efeson kristityt ennen Kristuksen kohtaamista. He vaelsivat 
ilmavallan hallitsijan eli saatanan talutusnuorassa. 
Mutta eikö tämä ole kuva myöskin meistä. Mekin olemme tietämättämme näin eläneet. 
Minun ainakin täytyy tunnustaa, että tällainen minä olin.  
Jumalan pelko ei ollut sielussani eikä Raamatun opetukset, vaan lihan ja ajatusten 
mielitekojen mukaan vaelsin kuten hyvin monet myös tänä päivänä. 
Ehkä moni teistäkin voi yhtyä näihin ajatuksiin.  
 
Tosin kaikkien elämä epäuskovanakaan ei ole ollut yhtä syntistä päällepäin katsottuna, 
mutta sisäisesti kyllä on oltu erossa ristiinnaulitusta Kristuksesta.  
Ei siivosyntinenkään pelastu ilman Kristusta. Hänkin tarvitsee Kristuksen haavat 
pelastuksen lähteeksi. 
 
Mutta sitten tulee ihana evankeliumi. Jakeet 4-9:  
”mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on  
meitä rakastanut,on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen 
kanssa - armosta te olette pelastetut -  

6. ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut 
meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, 

7. osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, 
hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.  

8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan 
lahja -  

9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.” 
 
Apostoli avaa meille Jumalan Isän sydämen.  
Hän sanoo, että Jumala on laupeudesta rikas ja suuri rakkaudessaan. 
Rakkautensa tähden ja sen tähden, mitä hän on tehnyt Pojassaan Jeesuksessa 
Kristuksessa meidän hyväksemme.  
Hän ei ole voinut olla vetämättä meitä puoileensa, meitä, jotka olimme kuolleet 
rikoksiimme ja synteihimme. 
Synti on niin valtavan suuri asia, ettei Herra Jumala halunnut, että me olisimme tässä 
tilassa menneet kadotuksen kuiluihin. Siksi Hän lähetti Poikansa ja siksi Hän on  myöskin 
vetänyt meitä puoleensa armosta. 
 
Kristuksessa, meidät uskovat, on tehty eläviksi.  
Siksi Apostoli Paavali sanoo Galatalaiskirjeessään: ”En enää elä minä, vaan Kristus elää 
minussa.” 
Kristus on tullut elämään uskovan ihmisen sydämeen Pyhän Henkensä kautta.  
Urho Muroma aikoinaan nimitti sitä Henki-Kristukseksi.  
Henki-Kristus eli Pyhä Henki asuu Jeesuksen omissa.  
Hän myös julistuttaa sitä evankeliumia, mitä Herramme on käskenyt viedä eteenpäin. 
 
Sitten hän jatkaa:  
”armosta te olette pelastetut - 6. ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä 
hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,”  
 
Pelastus on siis armosta annettu niille, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan. 
Vielä lainaan Urho Muroman sanoja.  
Hän on sanonut, että kun sinä olet ristin juurella, niin siinä lukee tule sisälle, anna itsesi 
Hänelle.  
Mutta sitten kun sinä olet mennyt sisälle Kristus ovesta ja käännyt katsomaan, niin siinä 
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lukee; Jumala sen teki. 
 
Kun me olemme tulleet uskoon, niin meidät on samalla yhdessä Hänen eli Jeesuksen 
kanssa herätetyt uuteen elämään. 
Tähän liittyen on Kolossalaiskirjeessä hyvä kohta. Siellä kirjoitetaan: 2:12. ”ollen 
haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt  
uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.”  
 
Toisin sanoen. Kasteen haudasta meidät on herätetty yhdessä Hänen kanssaan uuteen 
elämään evankeiumin sanan kautta. Evankeliumin sana vastaanotettuna saa näin 
ihmeellisen asian aikaan. Sen vaikuttaa, Jumala, Pyhän Henkensä kautta. 
 
Samalla meidät on asetettu taivaallisiis Kristuksessa Jeesuksessa. 
Silloin kun sinä olet uskossa Jesukseen Kristukseen, niin silloin sinä olet  myöskin 
taivaallisiin asetettu.  
Ei ihme, että meillä välillä on taivasikävä. Silloin kun on oikein vaikeaa, niin me 
ajattelemme, että pääsisimpä minä jo taivaaseen. 
Paavalikin sanoo Filippiläiskirjeessään 1:23-24: ” halu minulla on täältä eritä ja olla 
Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi; 24. mutta teidän tähtenne on 
lihassa viipymiseni tarpeellisempi.” 
Halu oli eritä ja olla Kristuksen kanssa, mutta työ oli vielä kesken.  
Seurakunta tarvitsi vielä  häntä. Siksi hän suostui Jumalan tahtoon. 
 
Apostoli vielä toistaa tätä armon sanomaa 8 jakeessa.  
Hän kirjoittaa: ”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on 
Jumalan lahja - 9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.” 
 
Niinpä niin. Armosta ja uskon kautta, ette siis itsenne kautta- se on Jumalan lahja, sanoo 
apostoli. 
Teot, pelastusta ajatellen on suljettu pois. Siksi luonnollisella ihmisellä on vaikea tulla 
pelastuksen lähteelle, koska ei voi tuoda mitää omaa pelastusta ajatellen. Ainoastaa synnit 
saamme tuoda, ei mitää hyviä tekoja.  
Tämä on farialaiselle luonnollemme loukkaus. Me haluaisimme antaa jotakin pelastuksen 
vastalahjaksi.  
Jos sinä haluat antaa jotakin, niin anna itsesi kokonaan Hänelle. Siitä Herramme iloitsee. 
Ette siis pelastu tekojenne kautta, ettei kukaan kerskaisi.  
Apostoli toisessa paikassa sanoo: ”Joka kerskaa, sen kersksuksena olkoon Herra.” 
 
Viimeiseksi tulee armosta pelastetulle hieno jae.   
Nyt saamme tehdä hirveästi tekoja, mutta ei siksi, että pelastuisimme, vaan siksi, koska 
olemme pelastuneet. 
Nyt saamme kaikki lahjamme, varallisuutemme, intomme ja kaikkemme panna sieluijen 
voittamistyöhön.  
Siinä ei kielletä  tekoja, vaan päinvastoin, meitä jopa kehotetaan niitä tekemään toisten 
ihmisten parhaaksi. 
10.jakeessa sanotaan: Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa 
hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.  
 
Armo myöskin kasvattaa uskovaa, ei laki. Otan tähän liittyen jonkun kohdan 
Raamatusta.  
Tiit.2:11-13: ”Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille  

12. ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, 
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eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, 
13. odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja 

Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä.” 
Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi, niin kuin olemme jo kuulleet. 
Se myöskin kasvattaa meitä. 
 
Miksi me kristityt tarvitsemme kasvua?  
Eikö se riitä, että olemme pelastuneet? 
Lapsikin, joka syntyy tarvitsee kasvua. Jos lapsi jää pieneksi vauvaksi, niin vanhemmat 
ovat siitä huolissaan. Jotain on silloin vialla. Kaikki ei ole kunnossa. 
Vastaavasti, kun taas lapsi kasvaa, niin se tuo myöskin vanhemmille iloa ja kiitollista 
mieltä. 
Kun lapsi saa ravintoa ja rakkautta, hän alkaa pikkuhiljaa jokeltelemaan, ryömimään, 
konttaamaan ja kävelemään jne. 
Hänestä pikkuhiljaa kehittyy nuori ja sitten vastuullinen aikuinen. 
 
Samoin Taivaan Isäkin odottaa uskoon tulleelta ihmiseltä tällaista kasvua. Ja tämän 
kasvun edellytykseksi hän on antanut armonsa Sanan, jota syömällä, juomalla yksin ja 
yhdessä toisten kanssa seurakuntayhteydessä tapahtuu tuota kasvua, niin että hän 
pikkuhiljaa alkaa juosta omilla uskon jaloillaan vastuullisiin tehtäviin surakunnassa ja 
hengellisessä järjestössä.  
Hän laittaa inhimilliset ja Pyhän Hengen antamat lahjat yhteiseen käyttöön Kristuksen 
ruumiin rakentamiseen. 
 
Joku saattaa nyt kysyä mielessään, eikö sitten laki olekaan kasvattaja? On kyllä. Mutta 
vain Kristukseen asti. Apostoli Kirjoittaa Gal.3:24-26:  
”Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi 
tulisimme.  

25. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. 
26. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.” 

 
Apostoli sanoo, että laista on tullut kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi 
tulisimme. 
Laki siis ajaa meidät Kristuksen luokse, koska laki ei anna voimaa uskoa syntejämme 
anteeksi. Kristus sen sijaan antaa. 
Huomasitko mitä jatkossa sanottiin. ”Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan 
alaisia.” 
Emme siis enää ole lakikasvattajan alaisia, vaan armo on nyt meidän kasvattajamme. 
Armo johtaa meidät hyviin tekoihin, niin kuin jo edellä kuulimme ja luimme Raamatusta. 
 
Lutherkin on opettanut, että älköön laki tulko uskovan sydämeen hallitsemaan.  
Siellä hallitkoon  armo. 
Laki rusikoikoon meitä ulkoapäin, mutta armo hallitkoon omassa tunnossamme. 
Laki on ikäänkuin meille tien viitta, joka näyttää, missä Jumalan tahdon tie kulkee. 
 
Saakoon armo siis kasvattaa meitä myöskin vastuullisiksi lähetystyötä ajatellen. Sillä 
saralla on niin kotimaassa kuin lähetyskentilläkin paljon tekemätöntä työtä. 
Tulkoon tässä yhteydessä myös sanotuksi, että hengellinen työ myöskin kasvattaa meitä 
uskossamme. 
Näinhän normaalistikin tapahtuu. Kun me ryhdymme johonkin työhön, joka on meille vielä 
outo ja vieras, niin emme heti ole täysin ammattilaisia.  
Vasta sitten, kun olemme tehneet sitä työtä, me pääsemme siihen sisälle ja se alkaa 
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luontua ja tulemme sen kanssa sinuiksi. 
Myös armolahjojen käyttöön laitto on samanlaista. Niillä meidän tulisi palvella. Armosta 
pelastetut siis palvelevat armon kasvattamina Herran seurakuntaa niillä leivisköillä, 
lahjoilla, joita on saanut Herraltaan palvelusta varten. 
 
 
Tämä raamattuopetus on pidetty Puumalan telttapäivillä ke 22.07.2009 
(Muokkauspäivä 24.01.2011) 


