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ANSAITSEMATON ARMO
Matt. 19:27-30

27. Silloin Pietari sanoi hänelle: "Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua.
Mitä me siitä saamme?" 
28. Jeesus vastasi: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin
Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, tekin minua seuranneet saatte istua
12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. 
29. Jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan,
isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, on saava satakertaisesti takaisin ja
perivä iäisen elämän. 
30. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä." 

Mitä hyötyä tästä on?
Kaikkia elämämme ratkaisuja tehdessämme esitämme itsellemme kysymyksen: 
"Mitä hyötyä tästä on? Kannattaako tämä? Mitä minä ja me tästä saamme?" 
Usein ihmiset, jotka ovat joutuneet tavalla tai toisella Jumalan sanan koskettamiksi,
tekevät tämän kysymyksen ennen kuin kysyvät: 
"Onko tämä ylipäänsä mahdollista minulle?" 
Kun he sitten laskelmissaan tulevat siihen tulokseen, että Jeesuksen seuraaminen
kannattaa, he suin päin ryntäävät tekemään sitä, mitä näkevät muiden Jeesuksen
seuraajaksi itseään sanovien tekevän. Pian he kuitenkin huomaavat, että homma ei
sujukaan odotusten mukaisesti. Syy on siinä, että he ajattelivat vain hyötyä, mikä
Jeesuksen seuraamisesta saattaisi olla, eivätkä kysyneet, MITÄ Jeesuksen seu-
raaminen on ja miten se on ylipäänsä mahdollista. Moni luopuukin sitten yrittämästä
huomattuaan, että omin voimin uskovan elämä ei suju. Samalla hän saattaa joutua
harhaluulon valtaan, että Jeesuksen antamat lupaukset olisivat katteettomia.

Menetykset ja voitot
Jeesus lupaa seuraajilleen sekä menetyksiä että voittoja. Niin kuin lähes kaikissa
elämämme valinnoissa tässäkin on hintansa sillä, minkä voimme saavuttaa. Kuitenkin
tässä yhteydessä on korostettava, että nyt ei ole kysymys enää pelastumisesta
itsestään, vaan siitä, mikä seuraa, kun ihminen jo pelkästä Jumalan armosta ja Hänen
Pyhän Henkensä vaikuttamana on pelastunut ja nyt pelastettuna vaeltaa Jeesuksen
seurassa.

Menetysten puolelle Jeesus kirjaa talosta luopumisen, veljistä ja sisarista luopumisen,
isästä ja äidistä luopumisen, lapsista luopumisen ja luopumisen pelloista eli
ammatinharjoittamismahdollisuuksista. Voiton puolelle Hän kirjaa näiden menetysten
moninkertaisen korvauksen ja iankaikkisen elämän perinnön. Lisäksi Hän lupaa
opetuslapsilleen vallan istua valtaistuimilla ja hallita Israelin kahtatoista sukukuntaa
silloin, kun Hän on tullut toisen kerran takaisin.

Kristuksen seuraaminen maksaa
Joku voi nyt kuitenkin ajatella, että eihän uskova joudu luopumaan niin paljosta kuin
Jeesus sanoo. Lähetystyössä olemme nähneet, että aivan kirjaimellisesti Jeesuksen
seuraaja saattaa joutua luopumaan juuri niin paljosta, kuin Herra itse sanoo.
Vanhemmat näyttävät usein uskoon tulleelle japanilaiselle nuorelle kodin ovea.
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Vainottujen kristittyjen elämä esim. Kiinassa ei ole tänäkään päivänä inhimillisesti
katsoen helppoa.

Moni suomalainen kompastuu jo siihen, että Jeesuksen seuraaja todistaa omasta
Vapahtajastaan niin sanoin kuin teoin. Muistan kuinka eräs myöhemmin uskoon tullut
luokkatoverini valitteli, ettei hänestä voi millään tulla uskovaa, sillä ei hän uskaltaisi
kenellekään kertoa Jeesuksesta. Yritin hänelle puhua siitä, että ensin on tunnettava
Jeesus, vasta sitten voi todistaa Hänestä, mutta siinä vaiheessa hän ei vielä asiaa
ymmärtänyt. 

Kyllä Jeesuksen seuraaminen voi maksaa todella paljon, niin jopa ihmisen hengen.
Marttyyrit eivät suinkaan ole mikään harvinaisuus tämän päivän maailmassa. Koko
maailmassa arvioidaan jopa 300.000 uskovan vuosittain tulleen tapetuksi uskonsa
tähden tämän vuosisadan aikana. 

Näköala iankaikkisuuteen
Kun luonnollinen ihminen arvioi Jeesuksen seuraamista ajallisen hyödyn näkökulmasta
hän päätyy usein lopputulokseen: 
"Ei kannata uskoa Jeesukseen." 
Jos etsit ajallista turvallisuutta, menestystä, ystäviä, vaikutusvaltaa, terveyttä jne, niin
pelkään, että Jeesuksen seurassa tulet pettymään. Vaikka kaikki Herran seuraajat eivät
toki joudu kokemaan samaa, niin siitä huolimatta pitää paikkansa Paavalin toteamus,
että "jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin
olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat" (1.Kor.15:19). 

Herran omien keskinäinen yhteys, rakkaus ja Herran huolenpito tarpeistamme merkitsee
kyllä jo tässä ajassa Herralta sen korvauksen saamista, minkä Hänen seuraamisessaan
menetämme, mutta varsinainen armopalkka on vielä edessäpäin. Herran seuraaja
suuntautuukin aina iankaikkisuuteen päin. Hän tietää saaneensa taivaasta pelastuksen
ansaitsemattomana lahjana, hän tietää saavansa taivaallisen ylösnousemusruumiinkin
pelkkänä armona Jeesuksen voiton tähden. Mutta sen lisäksi hän on saava myös
armopalkan kaikesta siitä, mistä hän on luopunut täällä ajassa Jeesuksen seuraamisen
tähden. Siksi on luonnollista, että Herran seuraaja tekee laskelmansa taivaallisen
päämäärän mukaisesti. Itse asiassa on mitä suurinta lyhytnäköisyyttä tarttua ajalliseen
ja tuijottaa tämän puoleiseen, joka kuitenkin kaikki katoaa. 

Usein kuitenkin uskovienkin ajattelu kääntyy siinä määrin sinänsä tärkeisiin ajallisiin
tehtäviin ja velvollisuuksiin, että näkymä iankaikkisuuteen alkaa hämärtyä. Enkä usko,
että kovin moni jaksaisikaan pelkästään taivaallisen armopalkan toivossa vaeltaa Herran
tietä.

Jeesus nyt kanssasi
Ratkaisevaa on se, mitä Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa. Kun vertaamme Jeesuksen
kutsua: "Tule ja seuraa minua" nuorukaisen sanoihin nuorelle neidolle, jota hän
rakastaa: "Lähtisitkö minun matkaani?" ymmärrämme paremmin, mistä Jeesuksen
seuraamisessa on kysymys. Herran seuraamisen varsinainen lahja on siinä, että niin
täällä ajassa kuin kirkkaudenkin puolella saamme AINA OLLA HERRAN ITSENSÄ
KANSSA. Hän on meidän osamme, arpamme, elämämme ja ilomme. Ei ole mitään
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ihanampaa kuin saada olla sekä ajan vaivat että iankaikkisuuden riemu Hänen
vierellään. Niin kuin nuorukaisella voi olla vain yksi todellisen rakkauden kohde, niin
Jeesuksen tähden on pakko luopua kaikista muista, mutta kun ajan turhien epäjumalien
sijasta saa elävän Herran käsittämättömän suuren armon ja rakkauden osakseen, niin
mihin voisi lähteä Jeesuksen luota.

Rikas nuorukainenkin olisi Sakkeuksen tavoin voinut ilolla antaa pois oman
epäjumalansa, jos hän olisi antanut Jeesuksen rakkauden tunkeutua sydämeensä asti.
Paremman vuoksi ei ole vaikea luopua huonommasta. Kysymys ei ole siis siitä, että
meidän pitäisi kulkea raskasta ristin kantajan tietä, vaan siitä, että saamme kulkea
Jeesuksen kanssa niin silloin kun risti on raskas kuin helpompinakin päivinä.
Perillepääsyn varmuuskin lepää kokonaan sen varassa, että Jeesus, jonka kanssa
kuljemme, vie meidät perille. Hän on kuoleman voittanut, ylösnoussut Herra!

Entä Sinä?
Oletko Sinä jo Herran seurassa. Herra kutsuu Sinua: "Tule ja seuraa minua, saat kulkea
kanssani hyvinä ja pahoina päivinä. Mutta muista minä päätän minne kuljemme ja
millaisen armon saat." Anna sydämesi Hänelle, Hän vie sinut taivaalliseen päämäärään
asti. Pyydä anteeksiantamusta ja armoa, sillä Hän on rikas Antaja. Hänen lahjansa on
Hänen oma läsnäolonsa Sinun kanssasi. Ilman Häntä et perille pääse. Hänen kanssaan
saat periä iankaikkisen elämän.


