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Mies, joka lensi helvettiin …

Anatoly Grishchenko tuijoitti kauhistuneena Geiger –säteilymittaria sotilashelikopterinsa
ohjaamossa. Hän oli jo suorittanut useita tiedustelulentoja vaurioituneen ydinreaktorin yllä
Tshernobylissä. Sotilasviranomaiset olivat vakuuttaneet hänelle, että helikopterin lattiaan
asennettu lyijysuojus antaisi hänelle tarvittavan suojan reaktorista lähtevää tappavaa säteilyä
vastaan. Lopulta hänen oli onnistunut hankkia itselleen säteilymittari, joka lieventäisi hänen
pelkojaan.

Puistattavan tunteen valtaamana hän tarkisti mittarin lukeman vielä kerran: 300 röntgeniä
tunnissa - se oli 300 000 kertaa yli turvallisen säteilymäärän rajan. Järkyttyneenä hän tajusi,
että helikopterin lyijysuojus ei käytännöllisesti katsoen suojannut häntä lainkaan.

Anatoli sai kaikkein parhainta hoitoa, mitä amerikkalainen lääketiede pystyy antamaan,
mutta siitä huolimatta hän menehtyi saamansa säteilyannoksen välittömänä seurauksena
viisi vuotta myöhemmin. Hänen tarinansa julkaistiin Valituissa Paloissa otsikolla "Mies, joka
lensi helvettiin".

Ystäväni, oletko sinä riittävän hyvin suojautunut? Ehket joudu koskaan kokemaan
radioaktiivisen laskeuman tuottamia kauheuksia, mutta jokaisen meistä on eräänä päivänä
kohdattava Jumala. Mihin turvaat suojataksesi itsesi Jumalan vihalta, joka kohtaa kaikkea
syntiä? On olemassa monta "valesuojusta", kuten kirkkoon kuuluminen, kaste, parhaasi
tekeminen – mutta mikään näistä ei pysty suojelemaan meitä ansaitsemaltamme tuomiolta.

Vain yksi "suojus" on kyllin vahva suojelemaan meidät syntiset Jumalan vihalta. Yksin
Jeesus Kristus voi tarjota meille riittävän suojan. Kannettuaan Jumalan vihan syntiä kohtaan
Golgatan ristillä, Hän pystyy nyt pelastamaan jokaisen, joka tulee Hänen tykönsä katuen ja
uskoen. Niinpä Raamattu puhuukin "pelastuksen kilvestä" (Ps. 18:35). Oletko sinä Hänen
kilpensä suojassa, vai oletko vielä alttiina Jumalan väistämättömälle tuomiolle?
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Mikä kirkko pelastaa?

Yksinkertainen vastaus kuuluu: "Ei mikään niistä!"
Aivan yleisesti tuntuu olevan vallalla se virheellinen käsitys, että kirkkoon kuuluminen olisi

sama asia kuin pelastuminen. Ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi kuuluessaan johonkin
laajaan uskonnolliseen yhteisöön. On kuitenkin sanomattakin selvää, että monet osallistuvat
yhteisönsä hengellisiin tilaisuuksiin vain kerran tai kaksi vuodessa, mutta heidän nimensä
säilyvät silti jäsenrekisterissä ja se saa heidät tuntemaan olonsa täysin turvalliseksi. Tämä
saattaa kuitenkin olla vain pettävä turvallisuuden tunne.

Herra Jeesus puhui ihmisistä, jotka sanoivat: "Mehän söimme ja joimme sinun seurassasi
(he olivat osallistuneet ehtoolliselle), ja meidän kaduillamme sinä opetit" (he olivat
kuunnelleet Jumalan Sanan opetusta), katso Luuk. 13:26. Kuitenkin Hän sanoo: "Minä en



tunne teitä". Jeesus puhuu myös muista, jotka olivat jopa saarnanneet, tehneet ihmetekoja ja
ajaneet ulos riivaajia Hänen nimessään. mutta siitä huolimatta Hän sanoi, ettei tuntenut heitä.

On mahdollista olla aktiivinen seurakuntalainen ilman, että tuntee Jeesuksen Kristuksen
henkilökohtaisena Vapahtajanaan ja Herranaan. Eikä tämä ole mitenkään poikkeuksellista tai
harvinaista, koska Jeesus sanoi: "Moni sanoo minulle…" Tämä on pelottava ajatus.

Raamatun mukaan pelastus on tarkoin määrätty, henkilökohtainen kokemus. Sillä ei ole
mitään tekemistä kirkkoon kuulumisen, uskonnollisten rituaalien ja seremonioiden kanssa.
Pelastus tapahtuu henkilökohtaisen katumuksen ja uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Pelastus on Henkilössä – ei kirkossa tai jossain järjestössä.
Ehkä sinä kuulut johonkin kirkkoon, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta älä vaan laske

omaa pelastumistasi sen varaan.
Raamattu sanoo: " Jolla Poika on, sillä on elämä" (1 Joh. 5:12). Kaikki riippuu sinun

henkilökohtaisesta suhteestasi Herraan Jeesukseen Kristukseen. Tunnetko Hänet jo omana
Vapahtajanasi ja Herranasi?
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Kumpi?
Joko: tai:

"joka ei usko, se on jo tuomittu" (Joh. 3:18) "Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita" (Joh. 3:18)

"hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan" (Joh.
1:11)

"Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi
voiman tulla Jumalan lapsiksi" (Joh. 1:12)

"Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin
tuliseen järveen" (Ilm. 20:15)

" iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina
taivaissa" (Luuk. 10:20)

" joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää
näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä"
(Joh. 3:36)

" Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä"
(Joh. 3:36)
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Tärkeysjärjestys

Eräässä konferenssissa, jossa keskusteltiin uuden loisteliaan matkustajalaiva "Titanicin"
piirustuksista, viisi tuntia käytettiin yksistään keskusteluun juhlasalin sisustuksesta. Laivan
pelastusveneistä taas keskusteltiin kymmenen minuuttia.

Tuntematon



Suurin tarpeemme …?

Jos meidän suurin tarpeemme olisi ollut informaatio, niin Jumala olisi lähettänyt meille
neuvonantajan.

Jos meidän suurin tarpeemme olisi ollut teknologia, niin Jumala olisi lähettänyt meille
tiedemiehen.

Jos meidän suurin tarpeemme olisi ollut raha, niin Jumala olisi lähettänyt meille
ekonomistin.

Jos meidän suurin tarpeemme olisi ollut huvi, niin Jumala olisi lähettänyt meille huvittajan.

Mutta meidän suurin tarpeemme on pelastus, ja juuri siksi Jumala lähetti meille
Pelastajan!

" Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi" (1 Joh. 4:14).

Onko Hän sinun henkilökohtainen Vapahtajasi?

Tuntematon

Strutsin syndrooma!

Oletko koskaan sattunut tapaamaan "strutsimiestä"? Hän on sellainen ihminen, joka
kieltäytyy katsomasta totuutta silmiin. Liike-elämässä tällainen henkilö ei koskaan vaivaudu
tarkistamaan tilejään. Hän ei koskaan katso, kuinka paljon hänellä on velkaa. Hän vain jatkaa
kuluttamista kuluttamisen perään – siitä huolimatta, että hänen liiketoimensa menevät täyttä
vauhtia alamäkeä. Hän ei halua tietää koko asiasta mitään. Hän hautaa päänsä hiekkaan ja
kieltäytyy katsomasta totuutta silmiin. Aivan järjetöntä!

Kuitenkin monet meistä potevat tällaista strutsin syndroomaa – ei ainoastaan liike-
elämässä, vaan myös hengellisissä asioissa. Useimmat meistä tajuavat, että elämässämme
on jokin pohjimmiltaan pielessä. Meistä on epämieluista ajatella syntejämme, Jumalaa,
tulevaisuutta tai kuoleman jälkeistä elämää. Siltikin me vain piilotamme päämme hiekkaan.
Emme halua kohdata todellisuutta.

Itse asiassa yleinen uskomus, että strutsi hautaa päänsä hiekkaan on vain tarua. Linnulla
on sentään sen verran järkeä päässään, ettei se ryhdy moiseen. Tällainen käyttäytyminen
näyttää olevan ominaista yksinomaan ihmislajille. Todellisuuden kohtaaminen voi olla kipeä
kokemus – mutta pään piilottaminen hiekkaan ei ole mikään ratkaisu. Jumala haluaa meidän
katsovan totuutta silmästä silmään – kuinka epämiellyttävää se sitten lieneekään. Hän haluaa
meidän tulevan luoksensa syyllisyytemme ja syntiemme kanssa kaiken tunnustaen, mitään
salaamatta. Vasta silloin, kun kohtaamme syntisyytemme ja tarpeittemme todellisuuden,
meidän on mahdollista vastaanottaa Jumalan tarjoama pelastus Kristuksessa Jeesuksessa.

Älä hautaa päätäsi hiekkaan, vaan uskalla kohdata todellisuus jo tänään, ennen kuin se on
liian myöhäistä.



"kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta"
(Heb. 2:3).
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