
Opetuslapseuden ehdot
Luuk. 14:25-33

25. Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Hän kääntyi ja sanoi heille: 
26. "Jos joku tulee minun luokseni eikä vihaa isäänsä ja äitiään, vaimoaan ja lap-
siaan, veljiään ja sisariaan, jopa omaa elämäänsä, hän ei voi olla minun opetuslap-
seni. 
27. Ja joka ei kanna ristiään ja seuraa minua, ei voi olla minun opetuslapseni. 
28. Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istuudu laskemaan kustan-
nuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi? 
29. Sillä jos hän laskee perustuksen mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiik-
si, niin kaikki, jotka sen näkevät, alkavat pilkata häntä. 
30. He sanovat: 'Tuo mies ryhtyi rakentamaan mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi.' 
31. Tai jos kuningas lähtee taisteluun toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin is-
tuudu  harkitsemaan,  pystyykö  hän  kymmenellätuhannella  miehellä  kohtaamaan
sen, joka tulee häntä vastaan kahdellakymmenellätuhannella? 
32. Ellei hän siihen pysty, hän lähettää lähetystön kysymään rauhanehtoja toisen ol-
lessa vielä kaukana. 
33. Niinpä yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta,
mitä hänellä on."

Tutki motiivisi!
”Jeesuksella on paljon ihailijoita, mutta vähän seuraajia.” Meiltä kysytään tänään,
millaisin vaikuttimin me elämme ja millainen on suhteemme Jeesukseen Kristuk-
seen.  Olenko Hänen seuraajansa,  koska saan Häneltä  sitä,  mitä  syvimmin kai-
paan? Seuraanko Häntä saadakseni Häneltä ajallista hyvää ja vielä taivaankin sen
lisäksi? Sanalla sanoen seuraanko Häntä itseni tähden vai Hänen tähtensä? Elänkö
Jumalalle vai itselleni omassa kristillisyydessäni? 

Tilanne, jossa Jeesus puhui
Jeesus astui ulos erään uskonnollisen johtomiehen talosta jatkaakseen matkaansa.
Mutta ulkona odotti valtaisa joukko ihmisiä, jotka seurailivat Häntä nähdessään Hä-
nen parantamisihmeensä. He olivat kiinnostuneita Jeesuksesta, heillä oli jonkinlai-
nen halua pysyä Hänen seurassaan. He odottivat Häntä seuratakseen Häntä mat-
kalla.

Nyt Jeesus pysähtyy ja kääntyy heidän puoleensa ja esittää ehdot, sille millaisia ih-
misiä Hän hyväksyy todellisiksi seuraajikseen, opetuslapsikseen. Sanat ovat äärim-
mäisen tiukat ja ankarat. On siksi syytä pitää mielessä, että ne oli suunnattu ihmis-
joukolle, joka oli jollakin tavalla kiinnostunut Hänestä ja halusivat, että heidätkin las-
kettaisiin jonkin sortin opetuslapsiksi.

Opetuslapseuden ehdot
Jeesus esitti  heille opetuslapseuden ehdot. Kolme kertaa Hän toistaa myös sen,
että yksikään, joka ei noita ehtoja täytä, ei voi olla Hänen opetuslapsensa. Lisäksi
Hän yksityiskohtaisesti selitti, miksi vain noilla ehdoilla Jeesuksen seuraaminen on
mahdollista.

Lähetyskäskyssä Jeesus antoi omille seuraajilleen tehtävän tehdä kaikki kansat Hä-
nen  opetuslapsikseen  kastamalla  ja  opettamalla  kastetut  noudattamaan  kaikkea
Jeesuksen opetusta. Näin ollen on ilmeistä, että opetuslapseuden ehdot koskevat
myös meitä täällä tänään. Voi olla, että niiden kuuleminen herättää meissä ahdistus-
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ta ja pelkoa siitä, kykenenkö minä seuraamaan Herraa, jos ehdot ovat noin tiukat.
Onneksi  Jeesuksen  seuraamisessa  ei  viime  kädessä  ole  kysymys  meidän
mahdollisuuksistamme, vaan siitä mitä Herra itse vaikuttaa meissä, sikäli kuin olem-
me kuuliaisia Hänen sanalleen.

Jeesus rakkaiden edelle
Ensimmäiseksi ehdoksi seuraamiselleen Jeesus asettaa sen, että mitkään läheisim-
mätkään ihmissuhteet  kuten vanhemmat,  sisarukset,  puoliso tai  lapset  eivät  saa
muodostua Jeesusta tärkeämmäksi. Jos jokin ihmissuhde ajaa Jeesuksen ohi, ope-
tuslapsena eläminen on mahdotonta. Ilmaisu ”vihata” heprealaisessa yhteydessä ei
tarkoita sitä, että vanhemmille, sisaruksille ja oman perheen jäsenille pyrittäisiin te-
kemään pahaa. Kysymys on siitä, että rakkauden Jeesukseen tulee olla sellaista,
että vaikka koko suku ja perhe panisivat sitä vastaan, Herran seuraaja on kuuliainen
Jeesukselle eikä muille ihmisille.

Tämä vaatimus ei ole kohtuuton, sillä esimerkiksi kansakunnan joutuessa vihollisen
hyökkäyksen kohteeksi nuoret miehet marssivat rintamalle ja jättävät taakseen kaik-
ki rakkaansa. Heitä kutsuu suurempi velvollisuus kuin rakkaus läheisiään kohtaan.
Toisaalta on ilmeistä, että juuri tuollainen rakkaiden taakse jättäminen osoittautuu
syvimmässä merkityksessä rakkaudeksi heitäkin kohtaan. Vain sellainen perheen
jäsen, joka on valmis jättämään perheensä rakkaudesta Jeesukseen, voi viime kä-
dessä pelastaa perheensä. 

Ristin kantaminen
Toinen ehto kuuluu: ”Joka ei kanna ristiään ja seuraa minua, ei voi olla minun ope-
tuslapseni.” Korostus on siinä, että risti on kunkin oma risti. Kysymys ei siis ole täs-
sä yhteydessä Jeesuksen rististä, vaikka viime kädessä oman ristinsä kantaminen
tuleekin mahdolliseksi  vain  Jeesuksen ristin  sovitustyön kautta.  Kysymys on siis
meidän henkilökohtaisesta rististämme.

Mitä tuo henkilökohtainen risti sitten tarkoittaa? Kysymys on siitä, että ollaan uskolli -
sia Jeesukselle siinä ristiretkessä, jolla seurataan Jeesusta sodassa syntiä ja pi-
meyden valtoja vastaan. Jeesus kulki ristin tien, siksi seuraajien tulee kulkea myös
omaa ristiään kantaen.

Usein ”ristiä” on pyritty selittämään henkilökohtaiseksi kärsimykseksi, menetyksiksi,
vaikeuksiksi tai sairauksiksi, joita uskova elämässään kohtaa. Mutta sellaisesta ei
ole kysymys. Se, että joudun kärsimään ei tarkoita sitä, että kantaisin omaa ristiäni.
Tarkoitukseni ei ole vähätellä inhimillisen kärsimyksen tuottamaa tuskaa. Mutta Jee-
sus tarkoittaa ristinsä kantamisella sitä, että kärsimme jonkun toisen ihmisen puo-
lesta, kärsimme ikään kuin sijaisena, jotta toinen saisi avun, viime kädessä iankaik-
kisen avun. Jeesus kärsi ristillä toisen hyväksi. Meidän ristimme on kärsimystä tois-
ten hyväksi. Filippiläiskirje tiivistää asian näin (2:5-8):

Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan
muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen vaan tyhjensi it-
sensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemuk-
seltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan
asti, aina ristinkuolemaan asti. 

Jeesus tyhjensi itsensä meidän hyväksemme. Samoin meidän tulee kieltää itsem-
me, jos haluamme seurata Häntä. Ristin ottaminen on kaiken elämän ja palvelun
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peruperiaate. Opetuslapseus ei ole vain sitä, että Herra takaa meidän sielujemme
pelastuksen. Se merkitsee myös osallisuutta Hänen vaivoihinsa ja lopulta myös Hä-
nen voittoonsa. 

Omastaan luopuminen
Jeesus ei missään lupaa, että Hänen seuraamisensa olisi helppoa. Petämme ihmi-
siä, jos annamme sellaisen kuvan, että armosta pelastuneen elämä olisi mukavaa ja
vaivatonta. On totta, että Golgatan uhrin tähden saamme syntimme anteeksi, saam-
me rauhan Jumalan kanssa, pelastumme iankaikkiseen kirkkauteen. Mutta samalla
joudumme sotaan syntiä, maailmaa ja Sielunvihollista vastaan. Se merkitsee kaiken
luovuttamista Jeesukselle. Meille ei jää mitään omaa, jos ja kun olemme Herran
omia. Kukaan, joka ei suostu luovuttamaan elämäänsä Herralle, ei voi olla opetus-
lapsi. Omasta elämästä luopuminen on meille kaikkein vaikeinta. Meille oma muka-
vuus, omaisuus, oma menestys,  kunnia ja maine ovat kovin tärkeitä ja rakkaita.
Mutta jos pidämme niistä kiinni, emme koskaan voi saavuttaa sitä opetuslapseutta,
jossa suurena riemunamme on Herra itse, Hänen kunniansa ja Hänen valtakuntan-
sa leviäminen. Sotilas, joka yrittää raahata omaisuuttaan eturintamaan, ei voi tais-
tella ja suorittaa tehtäviään.

Jeesuksen selitys ehtojen tiukkuudelle
Kahdella eri vertauksella Jeesus selittää meille, miksi opetuslapseuden ehdot ovat
niin äärimmäisen ankarat. Toisessa Hän kuvaa rakentajaa, joka joutuu laskemaan
kustannuksensa, jotta saisi työnsä valmiiksi. Toisessa taas kuningasta, joka lähtee
sotaan vihollisiaan vastaan. Nämä kaksi kuvaa kertovat siitä, mitä varten Jeesus tuli
tänne maailmaan. Hän tuli toisaalta rakentamaan uutta pelastettujen ihmisten muo-
dostamaa seurakuntarakennusta. Mutta toisaalta Hän tuli taistelemaan ja tekemään
tyhjäksi Sielunvihollisen teot. 

Usein noita kahta kuvaa on tulkittu niin, että ihmisen tulee laskea kustannukset, en-
nen kuin hänen kannattaa lähteä Jeesuksen seuraan. Mutta tällainen tulkinta on
selkeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä Jeesus edellä sanoi opetuslapseuden eh-
doista. Nehän edellyttivät laskelmoimatonta täyttä luopumista omastaan. 

Näillä  kahdella  vertauksella  Jeesus kuvaa omaa toimintaansa.  Hän tuli  rakenta-
maan seurakuntansa. Mutta Hänelle ei ole mitään hyötyä tässä rakennustyössä sel-
laisista opetuslapsista, jotka eivät seuraa Häntä koko sydämestään ja jotka eivät ole
valmiit luopumaan omista eduistaan Jumalan valtakunnan edun hyväksi. Toisaalta
Jumalan valtakunnan leviäminen tapahtuu jatkuvassa sotatilassa pimeyden voimia
vastaan. Siksi Herra tarvitsee opetuslapsikseen sellaisia, jotka sodassa ovat valmiit
uhrauksiin.

Tänä päivänä olemme kovin kiinnostuneita tilastoista ja kristittyjen määristä. Mutta
Herra ei ole kiinnostunut määrästä vaan laadusta.

Nehemian kirja kertoo Jerusalemin muurin rakentamisesta vihollisten uhatessa. Toi-
sessa kädessä oli lapio ja toisessa miekka. Jeesuksen seuraajat ovat sekä rakenta-
jia että sotilaita, joita Herra johtaa. Päämäärän saavuttamiseksi rakentajille ja soti-
laille asetetaan tiukat laatuvaatimukset.

Miten kansa reagoi Jeesuksen ehtoihin
Luukaan kertomus etenee siten, että tämän puheen jälkeen uskonnolliset ihmiset al-
koivat ottaa etäisyyttä Jeesukseen, mutta syntisiksi luokitellut prostituoidut ja publi-
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kaanit (tullien kerääjät) lähestyivät Jeesusta. He olivat niitä, jotka olivat menettäneet
kaikkensa ihmisten silmissä ja omissa silmissäänkin. Mutta juuri heitä Jeesus otti
vastaan,  kun  he  tekivät  parannuksen.  Heistä,  jota  maailma  ei  pitänyt  minään,
Jeesus sai rakentajia ja sotilaista valtakuntansa levittämiseen.

Viime kädessä ei  ole  siis  kysymys siitä,  kykenemmekö Jeesuksen ehdot  täyttä-
mään, vaan siitä, että tulemme Herran luo tajuten, että millään omallamme emme
voi itseämme auttaa tai pelastaa. Sellaisista Jeesuksen seura, Hänen läsnäolonsa
voima, Hänen armonsa osallisuus kykenee tekemään todellisia opetuslapsia. 

Iranin kristittyjen kärsimystie
Osoituksena siitä,  että  myös tänään elää monia,   jotka Kristusta korottaen ovat
valmiit kulkemaan ristin tien, haluan lopuksi lukea teille erään iranilaisen kristityn
todistuksen vuoden 2006 alkupuolelta.

Iranissahan  kristityt  elävät  tänään  ankarien  vainojen  keskellä.  Syksyllä  2005
teloitettiin  eräs  piispa  ja  joulukuun  lopulla  Sarin  vallankumoustuomioistuimessa
tuomittiin  kuolemaan  9  vuotta  vangittuna  ollut  pastori  Mehdi  Dibaj.  Pari  viikkoa
oikeuden  päätöksen  jälkeen  16.1.  pastori  Mehdi  Dibaj  kuitenkin  vapautettiin
kristittyjen  esirukousten  ja  kansainvälisen  painostuksen  vuoksi.   Mutta  hänen
vapauttamisekseen  toiminut  piispa  Hovsepian-Mehr  murhattiin  muutama  päivä
hänen  vapauttamisensa jälkeen.  Kesäkuun lopulla  hänet  ja    Hovsepian-Mehrin
seuraajaksi valittu pastori Tateos Michaelian löydettiin murhattuina. 

Tammikuun alussa heti  kuolemantuomionsa saatuaan Mehdi Dibaj kirjoitti  kirjeen
veljelleen. Hän aloitti näin:

Testamentti
"Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisille, joita kohtaan Hänellä on hyvä
tahto." Luuk. 2:14

Veljelleni Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa
"Rukoilen, että saisit olla Pyhässä Hengessä Jumalan temppeli, Jeesus Kristus asuisi uskon
kautta sydämessäsi ja ruumiisi saisi olla Pyhän Hengen asumus. Rukoilen edelleen, että Py-
hän Hengen hedelmä ja lahjat olisivat runsaat elämässäsi ja sinusta tulisi Herran kädessä kii-
tettävä astia Hänen käyttöönsä. Anon, että olisit puhdas ja kantaisit hedelmää tehden iloiten
kaikkinaisia hyviä tekoja. Rukoilen, että niin voisit täällä maan päällä kirkastaa Jumalan
kunniaa.

"Tuo kaikki on mahdollista, koska Herra itse on uskonut meille evankeliumin julistettavak-
semme. Tiedän, että jo nyt tuohon kaikkeen pyrit. Siksi rukoilen, että sydämesi saisi aina
loistaa Herran Jeesuksen tuntemisen valosta.

"Rakas veljeni! Vaikka en voikaan ruumiillisesti olla kanssasi, sydämessäni olen aina luona-
si ja haluaisin, että voisin olla osa sinun iloasi. Sillä Herran edessä on ylenpalttista iloa, Hä-
nen oikeassa kädessään on iankaikkinen riemu. Ylistäkäämme Herraa! Olimme missä tahan-
sa ja millaisissa olosuhteissa tahansa,  Herrassa meillä on voitto. Herralta tulee voitto.  Ja
Herra antaa meidän päästä osalliseksi Herran voittoon. Halleluja!

"Totisesti meidän uskomme voittaa tämän maailman. Vanhurskas elää uskosta. Meidän tulee
pelätä Saatanan juonia. Mutta koska Jeesus Kristus on kanssamme, voitto on meidän. Kun
usko astuu ovesta sisään, pelko pakenee ikkunasta ulos. Tämä uskokin on Jumalan ja Pyhän
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Hengen lahja.  Sillä Jumala on vastaus meidän kaikkiin tarpeisiimme ja Jeesus on Vapahta-
jamme. Herra vastaa meidän tarpeisiimme ja parantaa kipumme ja ratkaisee kysymyksem-
me. Halleluja!

"Apostoli Paavali sanoo: "Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä hänen
kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää; jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kans-
saan myös hallita." (2.Tim. 2:11-12) 

"Miten suuri kunnia ja etuoikeus onkaan saada seurata Vapahtajaa! Miten valtavaa on saada
elää Hänen kanssaan! Mitä sulohedelmää onkaan elämä, jonka saa viettää Hänen siipiensä
suojassa, Hänen sulkiensa kätkössä, Isän rakkauden alla! Siunattu kristitty! Olemme Juma-
lan lapsia. Iloitsemme ja kiitämme Jumalan rakkauden alla. Emmekö ylistäisi ikuisesti Ju-
malan  armoa.  Kohottakaamme sydämestämme riemuhuuto!  Miten  suuri  onkaan Jumalan
laupeus meitä kohtaan! Miten suurenmoinen onkaan Jumalamme! Miten ihana Vapahtajam-
me!

"Haluaisin kiittää siitä hengellisestä ja taloudellisesta tuesta, jota olet tässä tilanteessa anta-
nut minulle ja lapsilleni. Rakkautesi on aivan painanut minut maahan. Kiitän Jumalaa Hänen
lahjastaan! Aamen. Olen kiitollinen kaikkien seurakuntien rukouksesta, paastosta, kyyneleis-
tä ja taistelusta. Se kaikki on vuodatettu Jumalan eteen ja sitä yhä vuodatetaan. Se on val-
mistusta sen päivän varalta, jona koettelemus saavuttaa täyteytensä.

"Kun kuolemantuomioni lausuttiin, sydämen täyttyi ilolla. Sillä saan nimeni niiden luette-
loon, jotka ovat saaneet kuolla marttyyreina Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Tietysti
tämä on samalla uskon koetus, jossa kysytään, mihin asti olen valmis seuraamaan Herraa."

Entä Sinä?
Herra on vuodattanut oman kalliin verensä Golgatan ristillä, jotta Sinä saisit kaikki
syntisi anteeksi ja pääsisit vapaaksi olemuksesi häpeästä. Hän on valmistanut Si-
nua varten taivaan kirkkauden ja kykenee viemään Sinut sinne asti. Hän haluaa Si-
nut seuraansa, mutta vain sillä tavalla, että Sinä hylkäät kaikki muut turvapaikat elä-
mästäsi ja jättäydyt Hänen varaansa. Niin tehden joudut kyllä kulkemaan vaikean
tien, mutta Herra voi omana opetuslapsenaan käyttää Sinua oman valtakuntansa
rakentamiseen ja sen viemiseen lopulliseen voittoon. Herra kutsuu sinua: ”Tule ja
seuraa minua!” Hän lupaa olla elämäsi, joten kun luovut omasta elämästäsi Hänen
hyväkseen löydätkin todellisen elämän.
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