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ARMON VARASSA VAI ARMON VARAS?

Väinö Hotti

SUN ARMOS VARAAN
1. Sun armos varaan, oi Herra, jään, Kun ansiota ei yhtäkään, Oo mulla tuotavaks`
etehesi, Siks` tuon ma syntisen sydämeni.
2. Sun veres yksin vain kokonaan Mun sydämeni voi puhdistaa. Siks` kaipaan
luoksesi Golgatalle, Sun ristis siunatun virran alle.
3. On siellä autuus, mä tiedän sen, Miss` liikkuu ystävä syntisten, Miss` kuormat
kirpoovat kuormatulta Ja rauhan, Kristus, saa sielut sulta.
4. Mä sua varron ja suurempaa Henkeni voimaasi odottaa. Mua kasta kasteella
taivahasi, Työs` kallis syvennä sielussani.
5. Sun armos varaan mä jään, mä jään Toivoen, että kun matkan tään Mä päätän,
luoksesi armo mulla Ois päärlyporttien kautta tulla.
Vilho Rantanen
Jeesuksen olemus
”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa,
senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta”
(Joh.1:14).
”Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta”
(Joh.1:17).
Pelastava armo
”Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin”
(Apt.15:11).
”Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä,
että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa minut, entisen pilkkaajan ja vainoojan ja
väkivallantekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä,
epäuskossa” (1. Tim.1:12,13).
”on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te
olette pelastetut - …Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on
Jumalan lahja –” (Ef.1:5,8).
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”Mikä on armo? Eikö se, että Jeesus tuli minun tyköni, kun en minä hänen tykönsä päässyt”
(Wilhelmi Malmivaara).
Uskon kautta armoon
”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn
tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo”
(Room.5:1,2).
Ylenpalttinen armo
”Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet
ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen
Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi” (Room.5:15).
”Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo
on tullut ylenpalttiseksi” (Room.5:20).
”Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi”
(Ef.1:8).
”ja meidän Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa
Jeesuksessa” (1. Tim.1:14).

SUURI ARMO

John Newton (1725-1807)
ARMOLAULU / AMAZING GRACE
ON ARMO SUURI
1. ON ARMO SUURI, IHMEINEN. SE MUUTTI SYDÄMEN. MÄ KUURO,
SOKEA SAIN IHMEEN KOKEA. NYT KUULLA, NÄHDÄ VOIN.
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2. TÄÄ ARMO POISTI TUOMION, TOI RAUHAN TUNTOHON. SEN HETKEN
MUISTAN AIN, KUN HERRAN ARMON SAIN. NYT SIIHEN LUOTAN VAIN.
3. KUN VAARAT VAANII TIELLÄ MAAN, SAAN KÄYDÄ SUOJASSAAN. TÄÄ
ARMO VARJELEE JA TIENI VALAISEE, KUN KULJEN TAIVAASEEN.
4. ON SIELLÄ JUHLA VOITTAJAIN JA PÄIVÄ KESTÄÄ AIN. KUN
VUOSITUHANNEN SOI LAULU PYHIEN, SE ALKUSOITTO VAIN.
Armo ja synti eivät sovellu yhteen
”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka
olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?” (Room.6:1,2).
”Kukaan Jumalasta syntynyt ei tee (jatkuvasti) syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei
saata elää synnin harjoittaja, koska on Jumalasta syntynyt” (1. Joh.3:9; Saarnivaaran käänn.).
”Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me,
hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja
jumalisesti nykyisessä maailmanajassa” (Tiit.2:11,12).
Armo tulee vastaan ottaa
”Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se
jää turhaksi” (2. Kor.6:1).
Armosta voidaan langeta pois
”Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette
langenneet pois armosta” (Gal.5:4).
”Armo menetetään helpoimmin pahoinpitelemällä lähimmäistä” (Niilo Tuomenoksa).
”Jos armon tilaan joutunut ja päässyt antaa luonnossamme olevan hitauden itsensä voittaa eikä
ahkeralla valvomisella ja armonvälikappalten nautitsemisella joka päivä ja joka hetki etsi uutta
armon henkeä ja elämää Kristuksessa, niin hän vähitellen joutuu suruttomuuteen ja moniin
vikoihin. Ja jos sitten alkaa niitä rakastaa ja niitä harjoittaa, niin hän kokonansa lankeaa armosta,
olkoon synti suurempi tai pienempi” (Paavo Ruotsalainen).
Kristus ei ole synnin palvelija
”onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se!” (Gal 2:17).
Kristus on ”syntisten” ystävä, mutta ei ”synnin” ystävä. Nämä ovat tosilleen kuin ”tuli ja vesi”.
”Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: "Nainen,
missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?" Hän vastasi: "Herra, ei kukaan".
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Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee"
(Joh.8:10,11).
”Armo tekee vaikeaksi elää synnissä” (Niilo Tuomenoksa).
Uusi luomus – uusi elämä
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan
valtakuntaa" (Joh.3:3)
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso,
uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17).

Laestadius, Lars Levi
(1800 - 1861)
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ARMON VARAS (lih.VH)
Sellainen tilanne nyt kuitenkin on luterilaisessa kirkossa, ettei pappi kysy katumusta eikä parannusta
katekumeeneiltä eikä ehtoolliselle tulijoilta. Hän ei tee myöskään mitään eroa suruttomien,
heränneiden ja armossa olevien välillä, vaan suuntaa puheensa umpimähkään koko seurakunnalle,
ikään kuin he kaikki olisivat armoitettuja kristittyjä. Jos joku kristitty tahtoo tutkia armon varkaan
sieluntilaa, tämä vastaa röyhkeästi, ettei hänen tarvitse tehdä tälle rippiä. Hän ei usko, että ketään
muuta kuin häntä itseään liikuttaa, miten hän on tullut kristityksi jne. Jokapäiväisessä elämässä
armon varas on maailman kaltainen, hän ryyppää, pelaa korttia, tanssii, harjoittaa haureutta ja
kiroilee, on ahne ja saita. Tai jos hän ei ryyppää eikä huoraa, hän kuitenkin seuraa maailman muotia
ja tapoja ruuassa ja juomassa, vaatetuksessa ja loistossa jne: hän pitää ristiäisiä ja hautajaisia, käy
nättien tyttöjen tykönä jne. Kaikkea tätä armon varas pitää luvallisena ja soveliaana (Lars Levi
Laestadius, Hulluinhuonelainen, § 1362).
UUDESTISYNTYMISESTÄ
Siinä on juoni, että armon varas kuvittelee olevansa uudestisyntynyt kasteessa kerta kaikkiaan,
hän luulee, ettei hän tarvitse enää muuta uutta syntymistä…Itse sana uusi syntyminen on
nykyteologien kirjoituksissa niin häälyvä, ettei vain armon varas, vaan myös rationalisti voi
omistaa itselleen sen, mikä on tarkoitettu vain kristityille. Kun lukijat Lutheriin ja omiin
kokemuksiinsa nojautuen harjoittavat kaikin voimin oppia uudestisyntymisestä ja vaativat, että
papinkin pitäisi olla uudestisyntynyt, alkavat tämän korvat kuumottaa, ja hän ajaa lukijasaarnaajat
ulos korvapuustilla tai vielä vaikuttavammin potkulla ja sanoo: ”Minä näytän sinulle lukijaisjoukkio,
että olen uudestisyntynyt paljon ennen kuin näinkään sinua, hurmahenki. Minä olen
uudestisyntynyt kasteessa. Minun ei tarvitse syntyä monta kertaa.” Tällä tavoin suruton joukko
vahvistuu sokeassa ja kuolleessa uskossaan (mt. § 1529).
Jos uusi syntyminen olisi sellainen työ, joka voisi tapahtua ihmisen tietämättä, ei olisi kummakaan
päästä taivaaseen. Mutta nyt uusi syntyminen on sellainen teko, joka vaatii mitä selvimmät,
tunnettavimmat kokemukset. Kun papeiltamme ja teologeiltamme yleensä nämä kokemukset
puuttuvat, ei ole niinkään ihmeellistä, että he pitävät uuttasyntymistä tehtynä tekona, opus
operatum, joka on tapahtunut kasteessa ihmisen tietämättä, vaikka heillä on Lutherin selvät
kokemukset silmiensä edessä. He tietävät kyllä, että Luther on ollut lain alla tietyn ajan. He
tietävät myöskin, että Luther on tullut tietyssä elämänsä ajankohdassa uskoon, mutta he eivät
halua tietää mitään näistä kahdesta Lutherin kääntymisen historian hetkestä. Jos joku lukija tulee
kysymään: ”Oletteko uudestisyntynyt?”, pappi vastaa tavallisesti: ”Se asia ei koske teitä.” Tai sitten
hän sanoo: ”Olen uudestisyntynyt kasteessa.” (mt. § 1530).
Mutta kiitos ja ylistys Jumalalle, joka on antanut meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen
kautta. Yksinkertainen ei osaa spekuloida, mutta mietiskellä hänen täytyy voidakseen tulla
uudestisyntyneeksi, ei niin ymmärtäen, että hän miettimisellään mitään ansaitsisi, vaan sen vuoksi,
että jokaisen todella heränneen täytyy mietiskellä siksi, kunnes hänen epäilyksensä laukeavat
varmuudeksi elävän ja autuaaksi tekevän uskon kautta, jonka Pyhä Henki synnyttää; ja tämä voi
tapahtua käden käänteessä, silmänräpäyksessä, jos sydän on hyvin muokattu, kuritettu ja särjetty
Jumalan mielen mukaisen murheen avulla. Mutta ei muutoin, sillä ilman kipua ja ahdistusta ei uusi
ihminen voi syntyä. Tämä on opetuslasten oman kokemuksen vahvistama ikuinen totuus.

6

Vapahtaja sanoo: Kun nainen synnyttää, on hänellä kipu. Siksi on välttämätöntä puhua
katumuksesta, vaivasta ja synninsurusta ennen kuin voi tulla kysymystä uudestisyntymisestä.
Armon varas eli kuolleen uskon kannattaja ei halua alistua oikean uuden syntymisen vaivaan, hän
haluaa tulla uudestisyntyneeksi ilman katumusta, ilman omantunnon tuskaa ja sydämen
ahdistusta. Hän vetoaa vain Kristuksen ansioon. Mutta aivan nurinkurisessa järjestyksessä, Ilman
kipua ja ahdistusta, ilman Jumalan mielen mukaista murhetta eivät näet Kristuksen
opetuslapsetkaan voineet uudestisyntyä (mt § 1535).
Armo käännetään irstaudeksi
”Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu
tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi”
(Juud.4).

ERKKI LEMINEN (19.8. 1922 – 17.12.1992)

”(17.12.83)…On kuulemma tullut joitakin ilmiantoja, joiden perusteella päättivät panna minut
puhekieltoon. Ilmiannot koskevat elämäntapojani viinan, tanssin ja naisten tiimoilta. Mitäkö
vastasin?! Sanoin olevani kaikissa noissa syyllinen. En puolustellut enkä sen enempää
kommentoinut” (Sisko Latvus, Erkki Leminen, Armon matkamies, 273-274).
”hylkäisikö Herra kuitenkin lopulta hänet itsensä, kun hän ei pystynyt kantamaan hyvää
hedelmää? Hän pyrki taas, niin kuin usein ennenkin, ryövärin kelkkaan, sen pitkille jalaksille.
Ryöväristä oli vuosien myötä tullut hänelle se Raamatun henkilö, johon hän parhaiten samaistui.
Tähän ´rosvorooliin` sopi sekin, että hän Savonlinnan Casinolla uuden kuntoutusjaksonsa aikana
halusi olla mahdollisimman samanlainen kuin muut ja mennä mukaan kaikkeen, myös
humppaamaan. Iltaisin hän kaivoi tanssikenkänsä esiin ja ilmestyi sinne, missä lattia oli liukas ja
musiikki soi. Tällä tavoin hän koki pääsevänsä luontevasti todistamaankin” (mt. s. 265).
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Itse asiassa kukaan ei voi pelastua toisen ”siivellä”, vanavedessä” tai ”kelkassa”. Jeesus on ainut
pelastaja! Ryöväri kelpaa ehkä vanhurskauttamisen opettajaksi, mutta ei pyhityksen. Pyhitys
kuuluu tähän maalliseen elämään, jota ryöväri ei elänyt pelastumisensa jälkeen. ”Ryövärin
kelkkaan” lähteminen on tavalliselle uskovalle vaikeaa, koska ryöväri pelastui elämänsä viime
hetkillä. On kuitenkin vaikeaa ajatella, että jos ryöväri olisi saanut ”jatkoaikaa”, hän olisi ristiltä
vapauduttuaan etsinyt entisen jenginsä lähteäkseen taas murhaamaan ihmisiä ja elämään näin
synnissä!!! Aina silloin, jos uskoontullut lähtee takaisin syntiretkilleen, voidaan tehdä johtopäätös:
todellista pelastumista ei ole lainkaan tapahtunut. Armo vierottaa synnistä! Ryöväri ei kelpaa
Kristuksen ”sijaispelastajaksi”:
”Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi
Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi, niinkuin kirjoitettu on:
"Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra" (1. Kor.1:30,31).
KRISTIKUNTA JAKAUTUU KAHTIA
Suomalaisessa kristikunnassa on selvä jako kahtia: 1. Ahtaan portin kautta kaidalle tielle
menneet. 2. Aidan yli loikkineet. Jälkimmäiset eivät mukavuudenhalussaan suostu ahtaan postin
vaivoihin. Jatkossa he valitsevat Erkki Lemisen lihalle ja verelle mieluisan teologian. He vaeltavat
”rosvojen tietä” ja ryöstävät armon ja taivasten valtakunnan itselleen ulkopuolella laillisen
järjestyksen:
”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja
hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12).
Jeesus kuvaa näitä kahta ryhmää:
”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne
muualta, se on varas ja ryöväri” (Joh.10:1).
Nämä ”loikkarit” kuuluvat sekakansaan, joka aiheutti paljon harmia Israelin kansalle heidän
pyrkiessään Kaanaan maahan:
”Ja myös paljon sekakansaa meni heidän kanssansa, sekä lampaita ja raavaskarjaa suuret laumat”
(2. Moos.12:38).
Jatkossa kun sekakansa lähtee harjoittamaan yhteyttä, Golgata jätetään sivuun ja ”loikkaus
jatkuu”. Sekakansaa on tässä lajissa kunnostautunut, siksi se valitsee yhteyden ”yli rajojen”!
Loikkarikansa ei ole opista kiinnostunut. Toisaalta ilman Golgataa ei voi ollakaan mitään
terveellistä oppia. GOLGATA JA PUHDAS TEOLOGIA KUULUVAT YHTEEN!
”Missä oppi on väärä, siinä on vika sisällisessä elämässä ja missä oppi on puhdas, siinä on
sisällinen elämä raitista” (Wilhelmi Malmivaara).
”Ota nyt tarkasti vaari, ettet ryöstä itselles uskoa ulkopuolella laillisen järjestyksen, äläkä rosvojen
tietä vaella. Ei sinun myös pidä askeltakaan ottaman, ennen kuin olet tielle tullut, jonka tähden
sinun pitää Kristusta huutaman avuksesi ja tielle taluttajaksesi. Sillä hullu minä olisin, jos
kaupungin kahvia joisin, ennen kuin sinne tullutkaan olen” (Paavo Ruotsalainen).

