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Raamatun sana Valitusvirsi 3:23. Tähän jakeeseen pohjautuu tuttu Lina Sandellin 
aamulaulu. 
 
Yllättävä peruste. Mikään ei ole itsestään selvää. Uusi aamu on lahja, emme sitä ota, 
vaan Jumalan sen meille antaa. Jumalan kunniksi, lähimmäistemme iloksi ja omia 
asioitamme varten. 
 
Uusi armo. Mitä se tarkoittaa? 
 
Armon saamisen peruste on Joh.1:29. Jumalan Karitsa otti pois maailman synnin. 
Tarvittiin lunastaja, hän joka lunastaa meidät turhasta isiltä peritystä vaelluksesta, eli 
perisynnistä. Sen teki Jeesus, Jumalan Poikana kertakaikkisesti, yhdellä uhrilla ja sai 
aikaan iankaikkisen lunastuksen. 
 
Armon saamisen hintana oli Jeesuksen Kristuksen pyhä sovintoveri. Siksi armo on 
ilmainen, mutta myös kallis armo. Armon saamisen peruste on: Jumala oli Kristuksessa ja 
sovitti meidät itsensä kanssa, ei lukenut meille enää meidän syntejämme kadotukseen 
joutumisen syyksi. Kadotus on Raamatun sanan mukaan olemassa, mutta sinne ei ole 
pakko kenenkään mennä. 2. Kor. 5:19. 
 
Armon annetaan pyhän kasteen kautta. Armo ei oteta, armo annetaan lahjana 
Jeesuksen tähden. Pyhä kaste on ihmiselle armoon ottamisen pyhä hetki maanpäällä. 
Kasteessa ei vain tarjota armoa, vaan se todella annetaan lahjana, koska ilman armoa ei 
lapsikaan voi pelastua ja päästä taivaaseen. Siksi kaste on armoliitto, jossa Jumala ottaa 
lapsekseen, Jeesus pukee vanhurskauteensa ja Pyhä Henki uudestisynnyttää ja ottaa 
asuinsijakseen.  
 
Armo on ainoa peruste Jumalalle, jonka perusteella hän pelastaa ihmisen samasta 
syystä ja samalla perusteella. Efesolaiskirje 2:8–9.” Armosta Jumala on teidät pelastanut 
antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei 
perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.” 
 
Armosta päästään perille taivaaseen. Pyhä Raamattu päättyy armoon. ”Herran 
Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa.” Ilm. 22:21. Uusi aamu on annettu ja alkanut. 
Mitä sain aamun ensimmäisenä lahjana? Armo on Jeesuksen ostamana sinulle elämän 
arvoksi, elämän sanaksi ja elämän perustaksi. Room. 5:1–2, 11. 
 
Epäusko kieltää armon ja siksi se koituu ainoaksi syyksi, että lunastettu ihminen joutuu 
kadotukseen. Joka ei usko, hänet tuomitaan kadotukseen. Mark. 16:16. Tähän myös 
Perkele pyrkii, ettet uskoisi evankeliumia ja omistaisi armoa Jeesuksessa pelastukseksi 
perustaksi. Älä kuuntele vihollisen juonia, älä oman järkesi perusteita paremmuudestasi 
toisiin ihmisiin verrattuna. Katso Jumalan sanaan, kuule Pyhän Hengen rohkaisua ja usko 
itsesi jo nyt, tässä aamuhetkessä Jeesuksen nimen ja veren suojaan. Olet silloin armosta 
autuas, onnellinen ja pelastettu ihminen. 
 



Saloisten suuri poika, Jumalan antaman herätyksen mies, evankelisen 
herätysliikkeen merkkimies Fredrik Gabriel Hedberg sanoi mm. näin: ”Mikä pakko on 
mennä kadotukseen, kun meillä on sellainen Vapahtaja, joka ottaa vastaan syntisiä, joita 
me kaikki olemme.” Et joudu kadotukseen, kun saat armosta synnit anteeksi, elää armosta 
pelastettuna ja armon turvissa pääset varmasti taivaaseen. Usko pois. Tähän Pyhä Henki 
sinua ja minua Jumalan sanan, armonvälineen kautta rohkaisee. Päiväsi on pelastettu 
armon tuojan Jeesuksen Kristuksen ansiosta. Aamen. 


