
	
	

	

Opetussarja Roomalaiskirjeestä Forssassa nro. 5, 12.12.2022 
 
Teksti Roomalaiskirje luku 5 
 

1 Olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet (Roomalaiskirje 5:1–2) 
- ”Vanhurskaiksi tulleet” = ”meidät on julistettu vanhurskaiksi” tai ”oikeudellinen päätös meistä on 

se, että Tuomari on hylännyt kaikki syytteet meitä vastaan ja olemme virheettömät, moitteettomat, 
vanhurskaat, eli Jumalalle otolliset” 

- ”Rauha Jumalan kanssa” = ”meillä on rauha Jumalan kanssa” eli Jumala on meille suosiollinen, rakas 
Taivaallinen Isä 

- ”Olemme uskossa päässeet tähän armoon” = ”meillä on nyt Jumalan armon saavutettavuus” eli 
meidät on saatettu Jumalan armoon ja mielisuosioon 

- ”kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo”; kristittyinä me ainakin täällä Suomessa varomme 
käyttämästä ilmaisua ”kerskaamme” tai ”kehumme”; jakeet 1–2 ovat sisällöllisesti niin nivoutuneita 
toisiinsa, että vanhurskauttaminen, rauha Jumalan kanssa ja kerskaaminen kuuluvat yhteen 

 

2 Kristitty ja ahdistukset (Roomalaiskirje 5:3–5) 
- ”Kerskauksemme ovat myös ahdistukset” 
- ”Ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä” 
- ”Kärsivällisyys saa aikaan koettelemuksen kestämistä” 
- ”Koettelemuksen kestäminen saa aikaa toivoa” 
- ”Toivo ei saata häpeään” eli silloin kun toivo on Jumalassa ja Hänen Sanansa lupauksissa 
 

3 Kristus kuoli silloin kun me vielä olimme heikot (Roomalaiskirje 5:6) 
- ”Silloin kun me vielä olimme heikot” = kun olimme voimattomat; tämä tarkoittaa täydellistä 

kyvyttömyyttä ”nostaa edes yhtä oljenkortta” pelastuksemme eteen 
- ”Oikeaan aikaan” = ”kairos” eli Jumalan säätämänä oikeana ajankohtana maailman 

pelastushistoriassa 
 
4 Pelastumme tulevasta vihasta (Roomalaiskirje 5:9) 

- Jumalan viha on todellista ja tässä ajassa Hän (vedenpaisumuksen jälkeen) ilmoittaa sen vielä 
”rajatusti” mutta kerran katumattomille eli niille, jotka torjuvat Jeesuksen evankeliumin, 
iankaikkisesti 

- Ne, jotka ovat vanhurskautettuja Jeesuksen veressä (uskon kautta), pelastuvat tästä vihasta 
 

5 Viisi rinnastusta (Roomalaiskirje 5:12–19) 
i. Synti tuli yhden kautta – Jumalan armo ja lahja Jeesuksessa ylenpalttisesti monen osaksi 
ii. Tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi – armolahja monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi 
iii. Kuolema hallitsi yhden lankeemuksen kautta – vanhurskautetut tulevat hallitsemaan Jeesuksen kautta 
iv. Yhden lankeemus koitui kaikille lankeemukseksi – yhden vanhurskauden teko koituu kaikille elämäksi 
v. Yhden tottelemattomuuden kautta monet syntisiksi – yhden kuuliaisuuden kautta monet vanhurskaiksi 

 
   6.   Lain tarkoitus (Roomalaiskirje 5:20–21) 
- Laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi 
- Missä synti on tullut suureksi, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi 
- Synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi 
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