Halpa armo ja kallis armo!
Mitä eroa niillä on:
- Kalliiseen armoon liittyy parannuksenteko.
- Halpaan armoon ei kuulu parannuksenteko!

Raamattu sanoo: - ”Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi”
Jae määrittää kumpaa se on!

”Uskoontuleminen” halvan armon avulla:


Halvalla armolla tarkoitetaan sellaista armoa, jota jotkut saarnamiehet jakavat saarnatuoleista. Sitä saa kun nostaa käden ylös tai tulee eteen kokoustilanteessa. Parannusta
ei tarvitse tehdä! Synnit saarnataan automaattisesti anteeksi annetuiksi ja kaikki on ilmaista. Ei maksa mitään. - Tule ja ota!
Tämän halvan armon jakaminen alkoi 70-luvun loppupuolella Pohjamaalla.

Aikaisemmin uskoon tuleminen oli aina edellyttänyt parannuksen tekoa.
70-luvun loppupuolella tuli muutos: - Parannusta ei tarvinnutkaan enää tehdä.
Muutos tapahtui Pohjanmaalla alkaneen ”suuren herätyksen” yhteydessä. ”Uskoon” näissä
kokouksissa tuli kymmeniä, jopa satoja ihmisiä.
Uskoon tulemiseen liittyi silloin uutena olennaisena osana ”kaatumisen sakramentti,” jolla
”uskoontulo” vahvistettiin. Siinä kaaduttaessa alistuttiin myös jonkin ”lihallisen hengen” alaisiksi, jolla ei ollut yhteyttä Jumalan Pyhän Hengen kanssa!
Raamattu ei tällaista tunne!
Kaadetut sitten makasivat, ”hengen vaikuttamina,” lattialla
jopa tunteja. Monet eivät pääse siitä ylös lainkaan, ilman
ulkopuolista apua!? Jotkut heistä ääntelivät aivan outoja. He
matkivat eläimiä kuten karhua, sikaa, lampaita tai örisivät.
Jotkut nauroivat vailla minkäänlaista hillintää. Toiset hakkasivat käsiään tuntikausia. Siinä oli tärinää, pakkoliikkeitä ja
vaikka mitä! Tuli väkisin mieleen jotain syvyydestä lähtevää!
- Tämä asia näyttää nousevan nyt uudestaan ajankohtaiseksi, kuten TV7 ”Suomi tulessa 2016” ohjelmissa on nähty!
- Halvan armon jako jatkuu maassamme edelleen. Se saa vain uusia muotoja!
Halpa armo on eksytystä, vaikka se niin kauniilta näyttääkin:
- Ylistyskuoro laulaa kauniisti. Kaikki ovat ”pelastuksesta” innoissaan. Todistetaan ja kerrotaan kauniita kertomuksia sekä ylistetään, parannutaan ja kaadutaan.
- Ollaan niin uskossa vai ollaanko Askossa, kuten eräs tuttavani usein sanoo.
Halpaa armo voidaan käyttää hyväksi monella eri tavalla!
Joku sanoi: - ”Nyt minä alan uskovaiseksi!” Hän puki mustat vaatteet ylleen, lopetti maallisten laulujen laulamisen ja alkoi käydä kokouksissa. Hän alkoi esiintyä uskovaisena, mutta parannusta hän ei tehnyt!

1/2

Mitä on kallis armo?
Seuraavassa muutama jae Raamatusta, joissa tulee esiin mitä kallis armo on!
Apt. 3;19. ”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,”
Mark. 6;12. ”Niin he lähtivät ja saarnasivat, että oli tehtävä parannus.”
Apt. 17;30. ”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee
tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.”

Kalliiseen armoon liittyy aina parannuksen teko!
Meidän hyvälle, arvokkaalle ja paatuneelle lihallemme parannuksenteko on todellista myrkkyä! Se ei voi tunnustaa, että se on syntinen ja tekee syntiä! Se sanoo: - ”En ole kenellekään
mitään pahaa tehnyt, enkä ole ketään tappanut. Minä ole hyvä!”
Me emme näe todellista tilaamme:
- Valkoiset lakanatkin ovat valkoisia, kunnes ne viedään ulos kuivumaan, jossa on juuri satanutta uutta valkoista lunta. Ne eivät sitä taustaa vasten näytäkään enää valkoisilta, vaan niissä näyttää olevan jotain tummaa! Sama on meidän syntisyytemme suhteen. Meidän kaikkien vaatteissa on jotain tummaa!
Taivaaseen ei viedä mitään tummaa! Sen tummuuden voi pestä pois vain Jeesuksen veri,
kun me teemme parannuksen, tunnustamme ja hylkäämme syntimme!
Kokouksissa eteen tuleminen ei ketään puhdista, vaan se vaatii syntien tunnustamisen!
Raamattu sanoo: - ”Me kaikki olemme syntiä tehneet ja olemme Jumalan kirkkautta vailla!”
- Siinä ei ole poikkeuksia ja me kaikki sen tiedämme, vaikka emme myöntäisikään.
Tämä on hyvin tärkeä valintakysymys:
- Kalliin armon valinneet tunnustavat syntinsä ja Jeesus tulee pesemään heidän sydämensä
puhtaiksi. Jeesus asettuu sinne puhtaaseen sydämeen Pyhän Hengen kanssa asumaan ja ihminen syntyy uudesti. Hänestä tulee Jumalan Lapsi ja taivaan perillinen
- Halvan armon valinneen ei tarvitse tehdä muuta kuin tulla kokouksissa eteen. Jeesusta ei
tarvitse ottaa vastaan, eikä sydäntä tarvitse pestä. Ihminen jää entiseen syntiseen olotilaansa. - Kuinka moni erehtyykään luulemaan tätä pelastukseksi, joka onkin huijausta?
(Kirjoittaminen tällaisista asioista ei ole kenellekään mieluista!
Itse siinä joutuu ensimmäisenä tulilinjalle.
Mukavampi olisi kirjoittaa mukavista asioista. Mutta jonkun
näitäkin asioita pitää
tuoda julki.)

Jumala itse antoi kalliin uhrin! Hän antoi ainokaisen poikansa sovittamaan syntimme!
Opetuslapset kuten Pietari, Paavali ym. antoivat aikanaan oman uhrinsa.
He kaikki kuolivat jonkin muun kuin luonnollisen kuoleman Johannesta
lukuunottamatta, joka oli vankina Patmoksella. Kalliin armon valinneet
osallistuvat melkein poikkeuksetta Jeesuksen kärsimyksiin!
Itselleni ainakin armo on jo tullut maksamaan jotain, ja maksaa varmaan
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vielä lisääkin.
www.einoniemi.fi

