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ERKKI LEMINEN – KIISTELTY SAARNAMIES lV

Väinö Hotti

”Niin ei siis ole mitään
kadotustuomiota niille, jotka
Kristuksessa Jeesuksessa ovat,
niille, jotka eivät vaella lihan
mukaan, vaan Hengen mukaan”
(Room.8:1; STLK:n käänn.).

(nettikuva)
ERKKI LEMINEN 19.8.1922 –
17.12.1992. - Teh.VHn
Kuulijakunta
”Erkillä oli huippuvuosina ollut 60 000- 70 000 kuulijaa, eniten vuonna 1958” (238).
Erkki Leminen piti elämänsä aikana lähes kaksitoistatuhatta puhetta. Kuulijoita oli
yhteensä melkein kaksi miljoonaa. (317).
”Minun piiriini on tullut vain niistä herätyksistä pudonneita, niitä, jotka eivät ole
kaatuneet hurmioon, niitä, jotka eivät ole parantuneet, niitä, jotka eivät ole saaneet
voittoa synneistään, minästään, niitä, jotka ovat kaatuneet omissa heikkouksissaan
eikä missään Jumalan voimassa, niitä, jotka kuitenkin kysyvät, onko toivoa, onko
anteeksiantoa, onko armahtavaa Jumalaa” (259).
”evankeliumin pitäisi kuulua jokaisessa saarnassa niin täysiäänisenä, että ihmiset
voisivat uskoa sen suoraan kirkon penkissä istuessaan.
Hän oli itsekin aikoinaan nostattanut kuulijoita tai ainakin käsiä pystyyn, mutta nyt
hän oli alkanut iloita kaikista työtovereistaan, joiden huomasi julistavan kuulijoita
´penkkiin autuaiksi`” (261).
Ryövärin kelkkaan
”hylkäisikö Herra kuitenkin lopulta hänet itsensä, kun hän ei pystynyt kantamaan
hyvää hedelmää? Hän pyrki taas, niin kuin usein ennenkin, ryövärin kelkkaan, sen
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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” (265).
”Muusta kuin ryövärin evankeliumista en juuri enää osaa puhuakaan” (285).
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!
Puhekieltoon
”Kuitenkin hänelle tuli täytenä yllätyksenä se, mitä tapahtui vuoden lopulla
Vivamossa pidettyjen joulujuhlien yhteydessä: Joistakin saamistaan kirjeistä ja
vihjeistä säikähtäneenä työnantajan johtoporras otti hänet puhutteluun ja ilmoitti,
että hän joutuisi muutaman kuukauden puhekieltoon” (273).
”(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” (273-274).
”(10.1.84)…Naisen hyväksyvää läheisyyttä ja lämpöä vailla olen aina joutunut
olemaan. Varmaan syy on minussa, kun en sitä avioliitossani ole saanut. En ole se
mies, joka olisi saanut Sirkka-Liisan hellyyden hereille.
Kai tämä kaipuu ja ikävä on minusta lyönyt läpi niin, että jotkut naiset ovat sen
tajunneet – ja omassa ikävässään sitten olleet avoimia minulle…ja sitten on ollut
pientä hellyyden osoittelua, jopa ihonkin tasolla.
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Näissä kuntoutuspaikoissa olen aina tanssinut, kun on ollut tanssi-iltoja, ja se on
ollut minusta aivan kiva, eikä ole koskaan tullut tunnolleni” (274).
SUMMA SUMMARUM
Lemisen elämäkerta nostaa esille huipputärkeän uskonelämän alueen, pyhityksen.
Erkki Leminen etsii siihen ratkaisua tosissaan. Valitettavasti hän päätyi ratkaisuun,
joka on Raamatun vastainen.
Voiko uskova elää synnissä
”missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi” (Room.5:20).
Jo Paavalin aikana tämä kohta ymmärrettiin väärin ja herätettiin kysymys: Onko
uskovan siis tehtävä syntiä ja pysyttävä synnissä, jotta armo suureksi tulisi? Sama
kysymys on herätetty eloon tänäänkin ja määrätyissä piireissä on pyritty antamaan
kysymykseen myöntävä vastaus. Mikä on Paavalin vastaus? Sen saamme lukea
Room.6. luvusta. Se on ehdottoman kielteinen.
Kaksi luontoa
Epäuskoisella on vain yksi (vanha) luonto. Hänellä ei ole tässä suhteessa
vaihtoehtoja. Hänellä on vain yksi pakollinen ajosuunta. Hän on sidottu elämään
vanhan luonnon mukaan.
Uskovalla on kaksi luontoa, vanha ja uusi. Hän voi valita, kumman mukaan hän elää.
Pyhityksen tekniikka
1. Lähtökohta: ”Se on jo tehty”:
”Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala
teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja
tuomitsemalla synnin lihassa” (Room.8:3).
2. Tosiasioihin pitäytyminen.
Me olemme ristiinnaulittu Kristuksen kanssa ja myös ylösnousseet Kristuksen
ylösnoustessa, Room.6. Uskovan tulee samaistua näihin molempiin. Tässä on siis
avainsanana ”samaistuminen”.
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Olette kuolleet – kuolettakaa siis (Jumalan teko / ihmisen teko)
”Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa
Jumalassa; kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan
ilmestytte kirkkaudessa. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus,
kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden tähden tulee
Jumalan viha” (Kol.3:3-6).
3. Käytännön toimenpiteet
1) Jeesukseen katsominen, ja seurustelu hänen kanssaan, ”tykökäyminen”,
Joh.1:27; Hebr. 12:1,2
2) Uuden ihmisen ruokkiminen
3) Vanhan ihmisen näännyttäminen, nälässä pitäminen ja kurittaminen, 1. Kor.9:2627
4) Seurustelu niiden kanssa, jotka eivät vaella lihan mukaan, Room.8:1
Tavoite
”Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen
Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää
minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen,
joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni” (Gal.2:19-20).
- ristiinnaulittu Kristuksen kanssa
- Kristus hallitsee, vanha ihminen jäänyt taka-alalle
”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä
synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se!
Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä,
kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö
tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut
Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen
kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis
yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen
kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus
herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta,
samoin pitää meidänkin uudessa elämässä
vaeltaman” (Room.6:1-4).
(nettikuva)

