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Muistatte varmaan kertomuksen siitä, kuinka Kristus mat

kalla Jerusalemiin puhui opetuslapsilleen, että Hänen pi-

t�ä mennä pyhään kaupunkiin, joutua syntisten käsiin, 

tulla surmatuksi ja että Hän tämän jälkeen nousee kuol

leista. Ja kuinka sillä hetkellä kaksi opetuslasta as-

tui Hänen eteensä: "Anna meidän istua, toisen oikealla 

ja toisen vasemmalla puolellasi"(Mark. 10:37). Kaikesta 

siitä, mitä Kristus oli puhunut matkallaan Jerusalemiin, 

tulevista kärsimyksistään, ylösnousemisestaan kaamean 

Golgatan jälkeen, he ottivat kuuloonsa ainoastaan sen, 

mikä koski heitä itseään: Hän nousee ylös, Hän voittaa, 

ja silloin Hänestä tulee kuningas, ja silloin on heidän 

vuoronsa juhlia... Kokonaan huomiotta he jättivät pe

lottavan pelastussanoman kärsimyksistä ja kuolemasta. He 

eläytyivät ainoastaan siihen, mikä kosketti heitä, ja he 



ohittivat Kristuksen ja Hänen kohtalonsa. Kokonaan unoh

taen, millä hinnalla voitto saavutetaan, he anovat, että 

he sitten Kristuksen valtakunnassa saisivat istua Hänen 

oikealla ja vasemmalla puolellaan. Kristus ei kiellä tä

tä heiltä. Hän johtaa heidät tämän keskustelun varsinai

seen ytimeen ja kysyy: Kykenettekö, oletteko valmiit up

poutumaan siihen kauhuun, johon minut upotetaan? Voitte

ko tulla kastetuksi sillä kasteella, jolla minut kaste

taan? (Kreikaksi sana, joka on käännetty meillä "risti

miseksi", merkitsee yksinkertaisesti "umpeen upottamis

ta.) Toisin sanoen: Oletteko valmiit pysymään luonani, 

kun yö laskeutuu päälleni ja kauhu verhoaa minut? Pysyt

tekö luonani, kun tulen olemaan hyljätty, kun tulen ole

maan voitettu, häväisty, surmattu? Kestättekö kaiken 

sen, mikä on muodostuva minun kohtalokseni, ennenkuinmi

musta tulee voittaja? Opetuslapset vastasivat myöntäväs

ti. Vastauksellaan he todistivat olevansa kaikessa ta

pauksessa valmiit olemaan Hänen. ystäviään. Tuollaistahan 

ystävyys juuri onkin: valmiutta pysyä paikallaan, tuli 

mitä tuli ... Ja niin Kristus sillä hetkellä sanoo heil

le: "Sen maljan, jonka minä juon, te tosin juotte, ja 

sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan teidät

kin, mutta minun oikealla tai vasemmalla puolellani istu

minen ei ole minun annettavissani •.. "(Mark. 10:39-40) 

Kristus lupaa heille siis ristin tien, nimenomaan tien, 

mutta ei mitään muuta - ainoastaan sen, että minkä Juma

la lupaa, tulee tietenkin olemaan hyvä. Miksi te huoleh

ditte voiton päivästä? Saatanko minä unohtaa niitä, jot

ka koettelemusteni päivinä ovat pysyneet uskollisina ys

tävinäni? Kuitenkaan ei mitään maallista lupausta, ei 

maallista houkutinta. • • Minusta tuntuu, että tämä on 

kaikkein oleellisin perusseikka, joka uskosta voidaan 
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mainita: ei ole uskoa, joka pohjautuisi tai kohdistuisi 

maailmankatsomuksiin tai käsityksiin. Se, ettämiljoonat 

ihmiset pitävät kristillistä maailmankatsomusta kaikkein 

vakuuttavimpana, sopivimpana, vai olisiko päin vastoin -

sopimattomirnpana - tieteen saavutusten rinnalla, ei ole 

vielä mitään uskoa niin kauan, kuin se ei ole Jumalan 

kohtaamista, niin kauan, kuin ei ole ilmennyt tämän

tapaista henkilökohtaista suhdetta Häneen. Maailmankat-

somus uskonoppina, dogmeina, on ollut kehittymässä ja 

puhkeamassa kukoistukseen kahdenkymmenen vuosisadan ajan. 

Nyt me otamme toisuskoisia ortodoksisuuteen vasta pitkän 

uskonopillisen esivalmennuksen jälkeen, mutta Apostolien 

tekojen kirjassa on kertomus siitä, kuinka Filippus ta

pasi Jesajan kirjaa lukevan eunukin ja selitti tälle,et

tä se, josta Jesajan kirjassa puhutaan, on Kristus. Jol

lakin ihmeellisellä tavalla, jostakin ihmeellisestä näke

myksestä tuo ihminen uskoi tähän, havaitsi jonkin ihmeel

lisen vakuuttavuuden Filippuksen sanoissa ja lausui: Kas 

tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua? (Ap.t.8:36) 

Kaikki, mitä hän ylipäänsä tunsi evankeliumista, oli se, 

että Jeesus Kristus on juuri sama kipujen mies, joka on 

kuvattu Jesajan kirjan.luvuissa 52 ja 53. Koko hänen us

konsa kohdistui ainoastaan Kristuksen persoonaan, josta 

hän itse asiassa tiesi niin kovin vähän verrattuna sii

hen, mitä keskivertainen sivistynyt eurooppalainen saat

taa tietää. Mutta se oli persoonallista. Hän löysi Kris

tuksen, ja sillä perusteella hänet voitiin kastaa. 

Samasta asiasta puhutaan esim. apostoli Paavalin rooma

laiskirjeen kuudennessa luvussa, joka koskee juuri kas

tetta. Kastaa voidaan ihminen, joka kuolee Kristuksen 

kanssa ja tulee Hänessä eläväksi ja joka kantaa itses

sään Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja Jeesuksen Kristuk-
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sen iankaikkisen elämän. Mutta ei voi kastaa ihmistä, 

joka on omaksunut eräitä näkökohtia sellaises.ta elämästä, 

jossa on tilaa Jumalalle, Kristukselle, kirkolle, sakra

menteille tai muille objekteille. Näin eri aikoina on 

saatettu kastaa ihmisiä, joilla on ollut hyvin erilainen 

määrä tietoja konkreettisesta, järjellisesti muokatusta 

uskosta, mutta siitä ei ole kysymys. Se, joka on Kris-

tuksen kanssa kuollut ja tullut Hänessä eläväksi, kuuluu 

Hänen maailmaansa. Mutta se, jolla on ainoastaan jonkin

lainen käsitys näistä asioista tai joka pitää niitä kaik

kia kyllin uskottavina ja vakuuttavina, tai joka on yk

sinkertaisesti liian laiska asettamaan niitä kyseenalai

siksi tai elää yhteiskunnassa, jossa tällaisia ky§!ymyk

siä ei harrasteta, tai sellainen, joka vain tyytyy saa

maansa perintöön, ei vielä ole kristitty. Jatkuu 

Pyhä Tihon SadonskiZainen: 

HENGELLISTA MIETISKELYA 

98. Sinä näet, että vaikka se, joka on jostakin hyvän

teosta tullut osalliseksi, osoittaakin kunnioitusta hy

väntekijälleen, ei kuitenkaan tunne sydämessään aitoa

kiitollisuutta eikä rakkautta. Kuka tahansa huomaa, et

tei tämä kohteliaisuus ole muuta kuin silmänlumetta.Näin

myös väärämieliset kristityt kuvittelevat osoittavansa

kiitollisuuttaan Jumalalle käydessään kirkossa, veisa

tessaan ja ylistäessään Häntä, mutta jumalanpelkoa heis

sä ei ole eivätkä he rakasta Häntä, minkä näkee heidän 

pahoista teoistaan ja Jumalan pyhien käskyjen rikkomi

sesta, mitä ei voi sovittaa yhteen jumalanpelon ja rak

kauden kanssa. Näin heidän kirkossakäyntinsä, veisuunsa 
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ja ylistyksensä ovat vain tekopyhyyttä, minkä Jumala, jo

ka "tutkii sydämet ja munaskuut"(Ps. 7:10), selvästi nä

kee eikä siksi ota vastaan heidän veisujansa, ylistyksi

änsä ja rukouksiansa, vaan kääntyy heistä poispäin, kun

nes he tekevät sydämissään parannuksen. Tällaiset kris

tityt muistuttavavat niitä israelilaisia, joista psal

mista kirjoitti: "He pettivät häntä suullaan ja valhet

telivat Hänelle kielellänsä, sillä heidän sydämensä ei 

ollut vakaa Häntä kohtaan"(Ps. 78:36-37). Profeettansa 

kautta Jumala sanoo heille: "Tämä kansa lähestyy minua 

suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sy-

dämensä minusta kaukana"(Jes. 29:13). Näin menetellen 

he eivät osoita mitään kiitosta ja kunnioitusta Jumalal

le. Tämä opettaa sinua, ettei ole pyrittävä ulkokohtai

seen vaan sydämen hurskauteen ja on kunnioitettava Juma

laa sydämessä eikä ainoastaan huulilla ja menoilla. Il

man uskoa, jumalanpelkoa ja rakkautta Jumalaa ja lähim

mäisiä kohtaan ei ole olemassa todellista Jumalan kunni

oittamista. 

99. Tiedätö sinä, oi kristitty, kuinka purjehtijat toi

mivat kovassa myrskyssä? Kun pelastumisesta ei ole toi

voa, he heittävät ankkurin meren syvyyteen ja kiinnittä

vät sen pohjaan voidakseen tällä tavoin pelastaa laivan

ja itsensä •. Näin he pelastuvat hukkum.asta. Kristitty

jenkin, jotka tämän maailman merellä pyhässä kirkkolai

vassa purjehtivat, tulee näin seurata laivureita. Kun

paholainen nostattaa heitä vastaan kiusausten, h�dän tai

onnettomuuksien myrskyn, on heidän luovuttava luottamas

ta ihmisiin ja turvauduttava Jumalaan, kiinnitettävä hä

tääntyneet ja horjuvat sydämensä Jumalan rakkauteen. Jos

vihollinen haluaa irrottaa heidä�Jumalan rakkaudesta ja

hukuttaa rikkomusten ja syntien syvyyksiin, heidän on
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ankkuroitava sydämensä laiva Jumalan rakkauteen. Yrit

tääkö paha henki syöstä epätoivoon? Samaan .rakkauteen 

on heidän kiinnitettävä toivon ja pelastuksen ankkuri,ja 

muista, kuinka on kirjoitettu: "Niin on Jumala maailmaa 

rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yk

sikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan että :hänellä 

olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt 

Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä var

ten, että maailma Hänen kauttansa pelastuisi" (Joh.3:16-i7). 

On pidettävä kiinni näistä Jumalan armollisista lupauk

sista, jotka Hän horjuvan sydämemme lujittamiseks�onva

lalla vahvistanut: "Niin totta kuin minä elän,sanoo Her

ra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, 

vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää" · (Hes. 

33:11), ja taas: "Totisesti, totisesti minä sanon teil

le: Joka kuulee minun sanani ja uskoo Häneen, joka on mi

nut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän 

joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elä

mään"(Joh. 5:24). Ja vielä: "Totisesti, totisesti minä 

sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä" 

(Joh. 6:47), sekä: "Totisesti, totisesti minä sanon.teil

le: jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuole

maa"(Joh. 8:51). "Näistä kahdesta muuttumattomasta 

asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valehdella, saamme 

voimallisen kehotuksen me, jotka olemme paenneet pitä-

mään kiinni edessämme olevasta toivosta. Se toivo on 

meille ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka u

lottuu esiripun 'sisäpuolelle asti"(Hebr. 6:18-19). Kun 

siis pahan hengen aiheuttama kiusausten myrsky nousee si

nua vastaan, rakas kristitty, seuraa silloin merellä 

purjehtijain esimerkkiä ja vahvista hädässä oleva sydä-

mesi Jumalan rakkauteen, jolla Hän on rakastanut meitä 
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rakkaassa Pojassansa. Pitäköön tämä rakkaus meitä kiin

ni Jumalan rakkaudessa silloin, kun paholainen saattaa 

meidät maailman mielimisen kiusaukseen ja yrittää erottaa 

meitä Jumalan rakkaudesta ja vetää meidät lihan himon, 

silmäin pyynnin ja elämän korskan alaisuuteen. Tämä rak

kaus varjelkoon meitä ja vahvistakoon toivossa silloin, 

kun tuo sama vihollinen alkaa horjuttaa sydäntämme epä

toivon myrskyssä ja pahojen ajatusten kautta kuiskuttaa 

meille: "Ei ole sinulla pelastusta Jumalassa." 

100. Näet, kuinka laumastaan eksynyt lammas juoksente

lee, huutaa ja etsii katrastaan kunnes jälleen sen löy

tää. Näin tulee kristitynkin menetellä, kun hän välin

pitämättö�yydessään ja tottelemattomuudessaan on eristy

nyt Kristuksen laumasta: niin kauan hakea, anoa, kolkut

taa ja itkeä, kunnes taas liittyy siihen. Anoa ja ru

koilla yhdessä Daavidin kanssa: "Minä olen eksyksissä

kuin kadonnut lammas, etsi palvelijasi"(Ps.119:176). Jo

kainen lainrikkoja eristyy Kristuksen laumasta. Haureu

dentekijä, avionrikkoja, ryöstäjä, varas, kiristäjä, ko

ronkiskoja, kiusantekijä, viekas, panettelija, juomari,

elostelija, häijy, pahantekijä jne. ovat eksyneitä lam

paita, jotka ovat eronneet Kristuksen laumasta, sillä

Kristuksen lampaat kuulevat Kristuksen ääntä, kuten Hän

itse sanoo: "Lampaat kuulevat minun ääneni"(Joh.10:3) .Ja

vaikka tuollaiset kuvittelevatkin olevansa Kristuksen 

laumassa, he ovat todellisuudessa vieraantuneet, ovat 

vieraita itse Kristukselle, vieraita iankaikkisen elämän 

suhteen, elleivät he todella käänny ja liity Häneen. Tä

mä seikka ja sen mietiskely kehottakoon sinua tarkkaile

maan, etkö sinäkin ole eronnut Kristuksen laumasta. Ja 

jos omatuntosi ilmaisee sinulle näin onnettomasti tapah

tuneen, niin älä viivyttele palata katumuksen, itkun ja 
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JOUKKOJULKAISU 

huokausten kautta, kunnes on vielä aikaa ja ovet ovat a

voinna Kristuksen siunattujen lampaitten tarhaan, johon 

voimme päästä sisälle aitoa katumusta tuntien ja uskoen. 
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