Jumalan armo – pallopeli vai inessiivi?
Ville Auvinen

O

piskeluaikana pohdimme opiskelijatovereiden kanssa visaista
teologista kysymystä. Miten käy
sellaisen, joka kolmanneksi viimeisellä
hengenvedollaan tekee jotain väärää, toiseksi viimeisellään pyytää sitä anteeksi ja
viimeisenä ajatuksenaan ajattelee, miten
hyvä oli, kun pyysi anteeksi. Pääseekö hän
taivaaseen? Päädyimme siihen, ettei Jumalan armo voi olla kuin pallopeli, jossa pallo on minulla, kun olen pyytänyt anteeksi,
ja kun lankean, menetän pallon, kunnes
taas saan sen katuessani. Ja kun musiikki
päättyy, katsotaan kenellä pallo on ja kenellä ei, kuka pääsee taivaaseen ja kuka ei.
Jos Jumalan armo olisi sellaista, miten uskaltaisin elää?
Paavali kirjoittaa Jumalan armosta roomalaisille: ”Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme” (Room. 5:2). Siunattu inessiivi: ”jossa”. Armo on sellaista, jossa me olemme,
ei jotain sellaista, joka meillä välillä on ja
välillä ei. Armo ympäröi meidät joka puolelta kuin seinät ja katto, ja tässä armossa
ollessamme me välillä lankeamme ja pyydämme taas anteeksi ja nousemme. Armossa me uskomme Jeesukseen ja samalla tuskailemme epäuskoamme. Armossa
me rukoilemme ja ylistämme Jumalaa ja
pyydämme häneltä apua heikkouteemme.
Armossa me olemme yhtä aikaa syntisiä ja
vanhurskaita, ja koko ajan Jumalan silmissä armahdettuja, hänen rakkaita lapsiaan.
Tähän armoon olemme päässeet kasteessa. Vanhoissa kirkoissa kastemalja on
kirkon ovella merkkinä siitä, että kaste
on ovi Kristuksen seurakuntaan Jumalan
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lasten joukkoon. Tässä armossa me pysymme lujasti, kun annamme Jumalan
Hengen hoitaa meitä sanalla ja ehtoollisen
sakramentilla ja tarpeen tullen myös ripin
ja synninpäästön lahjalla.
Meitä varoitetaan Raamatussa myös
vaarasta joutua pois armosta. On siis
mahdollista, että joku armoon päässyt
ajautuukin pois armosta sen ulkopuolelle. Armon ulkopuolella ei ole armollista
taivaallista Isää vaan pyhä ja oikeudenmukainen Tuomari, joka tuomitsee pahat
teot ankarasti. Sen tähden armon ulkopuolella on kadotus. Jokaista armosta pois
joutunutta kutsutaan kuitenkin takaisin
armoon. Jeesus on portti, josta saa kulkea
takaisin. Hän pesee synnit pois verellään
ja toivottaa tuhlaajalapsen takaisin kotiin
nauttimaan kaikesta, mitä Jumalan lapsille ja perillisille kuuluu.

