
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 83ms 
 
ROOMALAISKIRJE 2 (jatk.) 
 
KÄÄNTYMINEN PAHASTA JA HYVÄSTÄ 
 
Todellinen parannus merkitsee sitä, että kääntyy pois pahoista teoistaan ja että kääntyy pois 
hyvistä teoistaan. Harvoin kuulee saarnaajien kehottavan parannukseen hyvistä teoista. Kuitenkin 
hyvät teot pitävät  ihmisiä enemmän poissa taivaasta kuin mikään muu. Hyvin harvoin kuulee 
rukouskokouksessa ANOTTAVAN ARMOA. Se on traagista, koska Jumala on niin täynnä sitä, että 
heti kun pyydät sitä, saat sitä. Se on rukous, johon voit varmasti tietää saavasi vastauksen. Ihmisillä 
vain pitää olla aika kauhea olo ennen kuin he pyytävät armoa. Pyydämme johdatusta ja siunausta 
ja …kaikkea muuta. Emme pidä itseämme riittävän pahoina anoaksemme armoa. 
 
Kun Jumala kuulee rukouksen: ”Jumala, ole minulle syntiselle armollinen”, taivaan portit 
lennähtävät auki. Hän ei voi vastustaa sen kaltaista rukousta. Hän on liian täynnä armoa. 
Roomalaiskirjeessä armo löytyy joka puolelta. Jumala halajaa antaa meille Hänen 
vanhurskautensa. Hän sanoo: "Tässä, ota minulta.” ”Omasta takaa sinulla ei koskaan ole 
tarpeeksi.” 
 
PAKANUUDEN ongelma on heidän epävanhurskautensa. Heillä täytyy olla vanhurskauden jano 
tullakseen Kristuksen luo. JUUTALAISTEN ongelma taas on, että heillä on hurskautta liiankin 
kanssa. He sanovat: ”Olen kyllin hyvä!” 
 
PELASTUS ON PROSESSI 
 
Tämä prosessi vie aikaa. Huokailen (Pawson) aina, kun joku sanoo, että meillä pelastui seitsemän 
ihmistä viime sunnuntaina. Sanon: ”Ei pelastunut.” ”Saitte seitsemän, joiden pelastus lähti 
käyntiin.” 
Pelastus on prosessi. En minä vielä ole pelastunut. Mutta tunnen suurta sympatiaa mustaa 
saarnaajaa kohtaan, joka rukoili näin: ”Herra, en oo sitä, mitä mun pitäisi olla.”  ”Enkä sitä, mitä 
musta vielä tulee.” ”Mutta kiitos Herralle, enää en oo sitä, mitä ennen olin.” – Toisin sanoen: olen 
pelastumassa. 
 
KOLME AIKAMUOTOA 
 
Sana ”pelastua” esiintyy kolmessa aikamuodossa UT:ssa: ME OLEMME PELASTETUT, ME OLEMME 
PELASTUMASSA ja ME PELASTUMME. Heprealaiskirjeessä sanotaan, että Jeesus tulee toisen 
kerran tuomaan pelastuksen niille, jotka häntä odottavat. 
 
”samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä 
ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat” (Hepr.9:28). 
 
Hän tuo pelastuksen minulle. Minulla ei siis vielä ole sitä. SE OSA, MINKÄ MINUSTA NÄETTE, EI OLE 
VIELÄ PELASTUNUT! Tulen saamaan uuden ruumiin. 
 



”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta 
Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin 
kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi” (Fil.3:20,21). 
 
Uuden ruumiin saaminen on hyvä uutinen!  Nuoria asia ei välttämättä kuitenkaan kiinnosta. Mutta 
meille ikääntyneille se on hyvä uutinen.  
Ruumiini ei siis vielä ole pelastunut, mutta sekin aika koittaa. On  monia muitakin alueita, joita ette 
näe ja jotka eivät vielä ole pelastuneet. Ei Jeesus tullut vain tuomaan meille lippua taivaaseen ja 
antamaan anteeksi menneitä. Hän tuli pelastamaan meidät. 
 
PELASTUKSEN OSAT 
 
I VANHURSKAUTUS 
II PYHITYS  
III KIRKASTUMINEN 
 
--------------------------- 
 
I VANHURSKAUTUS 
 
Pyhityksen alku. Se vapautta meidät synnin rangaistuksesta. ”Olet minun lapseni”, Jumala sanoo. 
Jokainen muu maailman uskonto kehottaa ihmistä ensin parantamaan tapansa. Vasta sitten voi 
olla oikeassa suhteessa Jumalaan. Kristinuskossa vanhurskautetaan ”jumalaton”. 
 
Tunsin (Pawson) Pohjois-Englannissa miehen, joka oli vastuussa poikien kasvatuslaitoksesta. Siellä 
oli yksi poika, jota hän yritti muuttaa, mutta ei onnistunut. Hän yritti kovalla tavalla – vettä ja 
leipää. Hän yritti hyvällä ja antoi etuoikeuksia. Mikään ei muuttanut häntä. Hän oli kapinallinen. 
Eräänä päivänä ystäväni kutsui pojan toimistoonsa ja sanoi: ”Olen yrittänyt kaikkeni muuttaakseni 
sinut.” ”Minun on pakko yrittää vielä yhtä asiaa, MUTTA EN VOI TEHDÄ SITÄ ILMAN LUPAASI. Hän 
sanoi: ”Haluan adoptoida sinut. Minun poikani.” ”Haluan, että otat minun nimeni.”  ”Joten jos 
joudut tämän jälkeen vaikeuksiin vedät lokaan minun nimeni.”  ”Haluan, että lähdet täältä ja tulet 
asumaan minun kotiini.” Poika katsoi häntä. Mies kysyi: ”ANNATKO LUVAN TÄHÄN?” Poika sanoi: 
”KYLLÄ.” 
 
Jos sanoisin, että siitä päivästä alkaen poika eli täydellistä ja vain hyvää elämää, valehtelisin. Mutta 
jos kerron, että siitä hetkestä alkaen hän halusi sitä, silloin kerron totuuden. 
 
Tämä valaisee sitä, kuinka vanhurskauttaminen tulee ennen pyhitystä. Jumala sanoo: ”Raivataan 
synnin rangaistus ensin alta pois. ”Olet adoptiopoikani. Kuulut perheeseen.” ”Vedät lokaan minun 
nimeäni.” ”Tulet ulos koulusta, pois lain alta armon alle.”  ”Sinut adoptoidaan.” 
Näin se alkaa, mutta pelastus vasta alkaa tästä. Monet kuvittelevat päässeensä perille asti tässä 
vaiheessa. Näin ei ole. Heidät on vasta nostettu oikealle junalaiturille. 
 
II PYHITYS 
 
Kun vapautus synnin rangaistuksesta on saatu ja rikkoutunut suhde Jumalaan uudistettu, olemme 
vapaat synnin voimasta. Sen ote on murrettu. 



PYHITYS TAPAHTUU YHTÄ LAILLA USKON KAUTTA KUIN VANHURSKAUTUSKIN. Ei sitä tarvitse itse 
tuottaa. Mutta TULEE JATKAA LUOTTAMUSTA JUMALAAN JOKA HETKI – oksana Kristus viinipuussa 
ja Kristus-ruumiin jäsenenä. 
 
”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon 
hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5). 
 
”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27). 
 
Ja eräänä päivänä koko prosessi on viety loppuun – KIRKASTAMISEEN. Silloin meidät vapautetaan 
kokonaan synnin läsnäolosta. 
 
KÄTKETTY KRISTUKSEEN 
 
Teologit puhuvat vanhurskauttamisesta  ”uskon kautta”. Kun meidät vanhurskautetaan uskon 
kautta Kristukseen, Hänen vanhurskautensa peittää meidän epävanhurskautemme. Kasteessa 
puemme päällemme Kristuksen. Meidät kastetaan Häneen, joten katsoessaan meitä, Jumala näkee 
vain Hänet (Kristuksen). Olemme siis kätketyt Kristukseen.  
 
Sen ei kuitenkaan tule vain peittää meitä, vaan sen tulee olla osa meitä. Jumala haluaa jakaa omaa 
vanhurskauttaan meille; ei vain lukea sitä meille. Sillä hetkellä, kun uskomme se ”luetaan meille 
vanhurskaudeksi”.  Mutta JUMALA HALUAA, ETTÄ MEISTÄ TULEE VANHURSKAITA. Tämä prosessi 
päättyy vasta kuin kerran olemme kirkkaudessa ja näemme Hänet sellaisena kuin Hän on. 
 
”Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me 
tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä ME SAAMME NÄHDÄ HÄNET 
SELLAISENA, KUIN HÄN ON” (1. Joh.3:2). 
 
PELASTUS on siis teema, jolla Paavali pyrkii Roomalaiskirjeessä tuomaan pakanat ja juutalaiset 
yhteen! 
 
Väinö Hotti / David Pawson 
 
 
 
 
 


