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LAHJANSA JAKAVA JUMALA

Raamattuopetukseni aihe on ”Lahjansa jakava Jumala”. Lähdemme tarkastelemaan
teemaamme viiden alaotsikon kautta:
1.

Jumalan lahja on pelastus.

2.

Jumala jakaa lahjansa armosta.

3.

Jumala jakaa lahjansa Kristuksen tähden.

4.

Jumala jakaa lahjansa armonvälineissä.

5.

Jumalan lahja otetaan vastaan uskolla.

Luen lähtökohdaksemme kolme raamatuntekstiä. Ensimmäinen niistä on Roomalaiskirjeen
6. luvusta:
”Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa
Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room. 6: 23).
Toinen tekstimme on Efesolaiskirjeen 2. luvusta:
”Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki
meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on
pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin
paikan taivaassa osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on
hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen
Jeesuksen. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole
lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan
voisi ylpeillä.” (Ef. 2: 4-9.)
Kolmas Sanan kohta, jonka luen, löytyy evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta
kuusi. Jeesus sanoo: ”Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä” (Joh. 6: 63).

Ensimmäinen alaotsikkomme on siis: Jumalan lahja on pelastus
Paavali kirjoitti kuulemassamme Roomalaiskirjeen katkelmassa seuraavasti: ”Synnin
palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä”.
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Jumala on olemukseltaan rakkaus ja vaatii luomiltaan ihmisiltä rakkautta. Mutta syntisinä
me olemme – kuten Efesolaiskirjeen tekstissämme sanottiin – kuolleita rikkomustemme
tähden. Synnymme perisynnin turmelemina ja hengellisesti kuolleina.
Emme kuitenkaan ymmärrä synnin vakavuutta, ellei Jumala paljasta sitä meille lakinsa
kautta. Vasta 10 käskyn valossa ymmärrämme, että olemme pohjia myöten turmeltuneita
ja kuoleman ja kadotustuomion alaisia.
Siksi jokainen ihminen tarvitsee pelastusta – ja sen Jumala meille lahjoittaa! Jumalan
armolahja on iankaikkinen elämä, niin kuin Paavali vakuutti. Tietysti kaikki hyvä tulee
Jumalalta – ja saamme iloita ja nauttia siitä – mutta Jumalan suurin ja ihanin lahja on
pelastus, iankaikkinen elämä taivaassa.
Martti Luther kehottaa meitä kiinnittämään katseemme tähän armolahjaan seuraavin
sanoin: ”Meidän tulee oppia kiinnittämään silmämme, sydämemme ja sielumme taivaan
puoleen ja odottamaan iankaikkista elämää elävässä toivossa ja iloisina.” (WA 34 II, 111.)
Pelastuksen lahjan Jumala antaa, niin kuin Paavalin käyttämä sana armolahja kertoo,
armosta. Toinen alaotsikkomme olikin:

Jumala jakaa lahjansa armosta
Efesolaiskirjeestä otetussa tekstissämme apostoli sanoi: ”Armosta teidät on
pelastettu.” Armo on kreikan kielellä, jolla Uusi testamentti on kirjoitettu, káris. Paavali
käyttää juuri tätä sanaa kirjoittaessaan Jumalan pelastaneen hänen kuulijansa armosta.
Tuohon sanaan sisältyy kreikan kielessä suosion, myötämielisyyden, anteeksiantamisen ja
lahjaksi antamisen ulottuvuudet. Armosta pelastaminen tarkoittaa siis sitä, että Jumala on
meitä kohtaan suosiollinen ja anteeksiantava ja antaa pelastuksen lahjaksi!
Lahja sulkee pois kaiken ansiollisuuden. Siksi Paavali jatkaa: ”Pelastus ei ole lähtöisin
teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi
ylpeillä.” Jumala ei odota meiltä mitään pelastuksen lahjaa edeltäviä, sen lahjoittamisen
kanssa samanaikaisia tai sitä seuraavia ansioita – eikä meillä sellaisia olisikaan. Syntinen
ei voi ansaita Jumalan mielisuosiota; Jumala antaa pelastuksen lahjan yksin armosta!
Pyhä Jumala vanhurskauttaa syntisen.
Evankelis-luterilaisen kirkon Tunnustuskirjat puhuvat tästä lohdullisesti Yksimielisyyden
ohje – nimisessä osassaan: ”Kurjan syntisen vanhurskauttaminen Jumalan edessä
merkitsee absoluutiota, sitä, että hänet julistetaan vapaaksi kaikista synneistään ja
ansaitsemastaan kadotustuomiosta ja että hänet otetaan Jumalan lapseksi ja iankaikkisen
elämän perilliseksi. Tätä emme lainkaan ansaitse emmekä ole sen arvoisia. Tämä ei
perustu siihen, mitä me aikaisemmin, samanaikaisesti tai myöhemmin teemme, vaan
pelkästään armoon.” (FC SD III, 9.)
Pelkästään armoon! Jumala jakaa lahjansa armosta! Mutta Jumalan armo ei ole halpaa –
se maksoi Hänelle Hänen Poikansa hengen. Tästä tulemme kolmanteen alaotsikkoomme,
joka on:
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Jumala jakaa lahjansa Kristuksen tähden
Roomalaiskirjeen tekstissämme Paavali sanoi, että Jumalan armolahja on iankaikkinen
elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Jumalan armo on aina armoa
Kristuksessa. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, on tullut Sijaiskärsijäksemme. Jumala luki
meidän syntivelkamme Hänen päällensä, ja Hän sovitti koko maailman kaikki synnit
täydellisellä kuuliaisuudellaan, viattomalla kärsimisellään ja verisellä ristinkuolemallaan.
Kristus on meidän Lunastajamme!
Martti Luther tiivistää tämän upeasti Vähässä katekismuksessaan. Uskonpuhdistajamme
kirjoittaa: ”Jeesus Kristus, Isästä ikuisuudessa syntynyt tosi Jumala ja neitsyt Mariasta
syntynyt tosi ihminen, on minun Herrani. Hän on lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun
ihmisen, ostanut omakseen ja voitollaan vapauttanut kaikista synneistä, kuolemasta ja
Perkeleen vallasta, ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä ja kalliilla verellään ja syyttömällä
kärsimisellään ja kuolemallaan.” (VK, 2. uskonkohta.)
Jumala on osoittanut armonsa mittaamattomuuden Kristuksessa. Paavali kirjoitti
Efesolaiskirjeestä lainaamassani katkelmassa Jumalan osoittaneen, ”...kuinka äärettömän
runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille
Kristuksen Jeesuksen”.
Ja Jumala haluaa, niin kuin Paavali kirjoittaa 1. Timoteuskirjeen 2. luvussa, että kaikki
pelastuisivat (1. Tim. 2: 4)! Siksi Hän jakaa hengellisiä lahjojaan kaikille Sanassaan ja
Sakramenteissaan. Neljäs alaotsikkomme onkin:

Jumala jakaa lahjansa armonvälineissä
Jeesus sanoi kolmannessa, Johanneksen evankeliumikirjasta lainatussa tekstissämme,
että Hänen Sanansa ovat henki ja elämä. Jumalan Sana on armonväline. Siinä Jumala on
läsnä, ja sen kautta Hän lahjansa jakaa. Kasteessa ja Ehtoollisessa Jumalan uutta luova
Sana yhtyy aineeseen, ja tekee niistä armonvälineitä. Sana ja Sakramentit todella
lahjoittavat sen, minkä lupaavat! Niissä Jumala vaikuttaa ja antaa armonsa; niissä on Pyhä
Henki; niissä annetaan elämä! Armonvälineiden ulkopuolella Jumalan Pyhä Henki ei
armotyötään tee.
Myös tästä löytyy osuva sana jo siteeraamastamme Yksimielisyyden ohjeesta. Lainaan
sitä hieman lyhentäen: ”...teemme nyt Jumalan sanan pohjalta lähemmin selkoa siitä (…)
mitä välineitä käyttäen Pyhä Henki tahtoo meissä vaikuttaa (…) sekä kuinka meidän tulee
suhtautua näihin välineihin – nimittäin suulliseen sanaan ja pyhiin sakramentteihin (…)
Jumala tahtoo käyttää yksinomaan näitä välineitä, nimittäin pyhää sanaansa, kun sitä
kuullaan saarnattavan tai kun sitä luetaan, sekä sakramentteja, kun niitä hänen sanansa
mukaan käytetään. Millään muulla keinolla Jumala ei kutsu ihmisiä iankaikkiseen
pelastukseen.” (FC SD II, 48, 50.)
Jumala ohjaa meidät Sanan ja Sakramenttien äärelle. Paavali kirjoittaa 2. Timoteuskirjeen
3. luvussa, että ”Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen
elämään.” (2.Tim. 3:16) Se sana, joka on Raamatussamme käännetty Jumalan Hengestä
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syntyneeksi, on alkukielessä theopneustos. Sanatarkasti se tarkoittaa ’Jumalan
henkeyttämää’. Koko Raamattu on Jumalan henkeyttämä ilmoitus! Se on täynnä, kuten
Herramme opetti, Hänen Pyhää Henkeään. Kristuksen Kirkko uskoo ja opettaa kaikesta
Raamatun mukaisesti.
Koska haluamme perustaa uskomme Raamatun Sanaan, uskomme, opetamme ja
tunnustamme, että Pyhä Kaste on uuden syntymisen pesu. Kastepäivä on kristityn
todellinen syntymäpäivä. Sinä päivänä hän syntyi uudesti vedestä ja Hengestä. Kasteessa
Jumala teki meidät, rikkomuksiimme kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Kasteessa meille
lahjoitettiin koko pelastuksen lahja. Näin pyhä Pietari vakuuttaa 1. kirjeensä kolmannessa
luvussa: ”...teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä,
vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan
oikealla puolella ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat.” (1. Piet. 3: 21-22.) Kaste
pelastaa!
Ja kastettuina meitä kutsutaan Herran Pyhälle Ehtoolliselle. Alttarin Sakramentti on
annettu kristittyjen matkaevääksi. Siinä jaetaan ja otetaan vastaan Kristuksen tosi Ruumis
ja tosi Veri. Kun Herramme asetti Ehtoollisen, Hän sanoi: ”...tämä on minun ruumiini...
Tämä on minun vereni”, niin kuin Matteuksen evankeliumikirjan 26. luvusta saamme lukea
(Matt. 26: 26, 28). Ehtoollinen ei ole vertauskuvallinen muistoateria – se on armonväline!
Siinä tullaan osalliseksi Kristuksesta, ja siksi siinä saadaan armo ja anteeksiantamus!
Niin – Jumala jakaa pelastuksen lahjan armonvälineissä, ja me saamme ottaa sen vastaan
Hänen synnyttämällään uskolla. Näin tulemme viimeiseen alaotsikkoomme, joka kuuluu:

Jumalan lahja otetaan vastaan uskolla
Paavali sanoi Efesolaiskirjeestä kuulemassamme katkelmassa seuraavasti: ”Armosta
Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon.” Jumala antaa pelastuksen lahjan
armonvälineissä yksin armosta, Kristuksen tähden, uskolla vastaanotettavaksi. Uskon
kautta Kristuksen ansio luetaan meidän hyväksemme.
Tästä Yksimielisyyden ohje opettaa näin: ”Usko on ainoa keino, jolla me tartumme
lupaukseen, otamme sen vastaan, käsitämme sen koskevan itseämme ja saamme sen
omaksemme. Usko on Jumalan lahja, jonka avulla me evankeliumin sanasta opimme
oikein tuntemaan lunastajamme Kristuksen ja luottamaan häneen. Uskolla me tiedämme,
että meillä yksin hänen kuuliaisuutena vuoksi, yksin armosta on syntien anteeksiantamus,
että Isä Jumala pitää meitä vanhurskaina ja että saamme iankaikkisen autuuden. (…)
Usko ei vanhurskauta sillä perusteella, että se on erityisen hyvä teko tai ihana hyve, vaan
siksi että se tarttuu pyhän evankeliumin lupaukseen ja siten ottaa omakseen Kristuksen
ansion. (…) Näin ollen se vanhurskaus, jonka Jumala sulasta armosta lukee uskolle ja
uskoville kuuluvaksi, on Kristuksen kuuliaisuus, kärsimys ja ylösnousemus; hän on meidän
sijastamme täyttänyt lain ja maksanut hyvityksen synneistämme.” (FC SD III, 10-14.)
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Kristus on meidän vanhurskautemme! Hänen ulkopuolellaan pelastusta ei ole. Ilman
Kristusta jäämme synnin, kuoleman ja perkeleen valtaan ja joudumme kadotukseen. Mutta
se ei ole koskaan Jumalan tahto. Pyhä Henki tekee työtään armonvälineissä. Hän haluaa
lahjoittaa uskon jokaiselle. Jumala tahtoo kaikkien tulevan tuntemaan totuuden ja
pelastuvan – sinunkin!
Siksi sinulle on annettu Efesolaiskirjeen tekstiämme mukaillen paikka taivaassa. Sait sen
Pyhän Kasteen Sakramentissa – saithan siinä koko pelastuksen lahjan! Tee päivittäinen
aamu-uintisi kastevedessäsi. Sinne saat upottaa itsekkään luontosi, sieltä saat nousta
Jumalan armolupauksilla virvoitettuna jokapäiväiseen parannukseen.
Kasteessa kanssasi tekemässään armoliitossa Jumala kantaa sinua Sanan ja Alttarin
Sakramentin kautta.
Raamatussa Jumala puhuu sinulle. Hän paljastaa lakinsa kautta sinun syntisi – ja julistaa
ne anteeksiannetuiksi Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä.
Näin Pyhä Henki sinulle Sanassa vakuuttaa. Jeesuksen veressä taivas on auki!
Jumalan Sana toimii myös sinun elämäsi moraalisena ohjenuorana. Kuuntele tarkasti,
miten Jumala tahtoo sinun elävän, vaikka elämänvaelluksesi jääkin aina epätäydelliseksi.
Älä usko opetusta, jossa Jumalan laki tehdään turhaksi. Jumalan laki on elämän laki. Se,
joka hylkää Jumalan Sanan, hylkää elämän Herran.
Uskossa ylösnousseeseen Vapahtajaasi saat polvistua turvallisin mielin myös
ehtoollispöytään. Siunatussa leivässä ja viinissä saat vastaanottaa saman Ruumiin, joka
runneltiin sinun syntiesi tähden Golgatan keskimmäisellä ristillä, ja saman Veren, joka
vuosi sinun syntiesi sovitukseksi Herrasi viidestä haavasta. Saat syödä leipää, joka antaa
iankaikkisen elämän; saat juoda kuolemattomuuden lähteestä. Tule siis usein Herran
alttarille. Käy aina, kun se on mahdollista, Pyhässä Messussa, sillä siellä sinua palvelee
Sinun Vapahtajasi.
Ystävä, jää armonvälineiden hoitoon – silloin jäät Pyhän Hengen johdatukseen. Kristuksen
verellä pestynä sinutkin kannetaan taivaan kotiin.
Aamen.
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