
VALTAKUNNALLINEN EVANKELIUMIJUHLA LOHTAJALLA 
Kaikki Hän suojaansa sulkee 28.6. 2013 klo 19.00 
Hannu Kippo, Sanansaattajan päätoimittaja ja Sley-Media Oy:n toimitusjohtaja 
 
 
KAIKKI HÄN SUOJAANSA SULKEE 
 
”Rauhassa menen levolle ja nukahdan. Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani, minä 
saan elää turvassa.” (Ps. 4:9) 
 
Jumala sanoo aina viimeisen sanan. Tämä tuttu, lyhyt psalmin jae, joka on ollut varmaan 
monen sängyn vierellä tauluna, opettaa meitä: Älä hae turvaa ihmisistä äläkä rakenteista. 
Jumalan sana tässä psalmissa sanoo selkeästi: ”Sinä, Herra, yksin olet minun suojani. 
Minä saan elää turvassa.” Älä siis hae turvaa edes valtiovallan myöntämästä 
uskonnonvapaudesta. Sillä Raamatun mukaan sillä ei olisi ollut sitä oikeutta myöntää, jollei 
tuota valtaa olisi sille annettu. Mikä taho sen on antanut? Kansako? Ei vaan Jumala. 
”Sinulla ei olisi minuun mitään valtaa, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä.” Niin Jeesus 
opetti omaa esivaltaansa ennen tuomiotaan. (Joh. 19:11) Jumala sanoo kuitenkin aina 
viimeisen sanan. Siksi suojaa kannattaa hakea häneltä, joka lähetti ainoan Poikansa 
maailmaan pelastamaan sen. 
 
Johannes Kastajalla oli hyvät suhteet hallitsijaan. Tämä halusi kuunnella, mitä 
Johanneksella oli sanottavaa. Hallitsija saatiin kuitenkin sidotuksi omiin sanoihinsa ja itse 
antamaansa lupaukseen, jonka kauaskantoisuutta hän tuskin itse oli edes tajunnut. Hän oli 
luvannut, että hänen ottamansa puoliso saa pyytää, mitä ikinä haluaa, ja hän antaa sen. 
Voisiko sanoa, että hyvien suhteidensa takia Johannes Kastaja menetti päänsä? 
 
Johannes kyllä tiesi, millainen on ihminen. Hän oli vankina ollessaan itsekin epävarma ja 
lähetti kysymään Jeesukselta: ”Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista 
odottaman.” (Matt. 11:3) Siksi hän ei pyrkinytkään sitomaan opetuslapsiaan – alamaisiaan 
uskolliseksi hänelle itselleen, tai nöyräksi hänelle, vaan Jumalalle. Johannes oli täytetty 
Pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdussa, kun Pyhästä Hengestä siinnyt Jeesus tuli Neitsyt 
Marian kohdussa vierailulle Johannes Kastajan, äidin Elisabetin luokse. Tämä Pyhän 
Hengen täyttämä erikoinen mies sanoi myöhemmin: ”Hänen tulee kasvaa ja minun 
vähetä.” Vielä hän sanoi: ”Katsokaa Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin.” 
 
Hän, jota Johannes Kastaja osoitti, on hän, josta Siionin kanteleessa laulamme: ”Hän 
turvan antaa ja sielun suojaa ja hoivaa hellästi rakkaintaan. Ei mikään muuttaa voi kaiken 
Luojaa, on taivaan päivät jo päällä maan.” 
 
Jeesus lähetti Johanneksen epäilyyn vastaukseksi Jumalan sanan, messiasennustuksista: 
“Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette: sokeat saavat näkönsä, ja 
rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, ja 
köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun.” 
 
Hänen tulee siis kasvaa ja minun vähetä. Älkäämme loukkaantuko Jumalan sanaan, sillä 
se on annettu meille turvaksi, uskon synnyttäjäksi ja sen ylläpitäjäksi. Se on oikea opas 
turvapaikkaan, Jeesuksen tykö. Se on oikea suunta suojaan. ”Katsokaa Jumalan Karitsa, 
joka pois ottaa maailman synnin.” Maailma – me, olemme syntisiä. Meistä kenestäkään ei 



pidä lähteä ikuista turvaa hakemaan eikä meistä sitä osoittamaan. Ei suuresta eikä 
pienestä joukosta. Ikuisuus meillä kuitenkin jokaisella on edessä.  
 
Lohtajalla syntynyt Sleyn edesmennyt sisälähetysjohtaja Väinö Uusitalo tapasi muistuttaa, 
että meidän on tärkeä tietää, missä olemme sadan vuoden kuluttua, sillä siellä olemme 
sitten iankaikkisesti. Suoja löytyy Jeesuksesta, joka tulee tykömme Jumalan sanan ja 
sakramenttien välityksellä. Niin Jumala on viisaudessaan säätänyt meidän 
parhaaksemme. 
 
”Kun on sana, kaste ja ehtoollinen, on varma ja turvattu vastainen tie. On kanssamme 
Paimen. On kanssamme Paimen. Hän on Hyvä Paimen. Hän laumaansa vie.” Minne hän 
vie? Sinne, missä ei enää ole sisäisiä eikä ulkoisia uhkia: taivaaseen, Isän kotiin. Siellä on 
lopullinen suoja. Täällä koemme suojattomuutta ja turvattomuutta. Mutta niiden keskellä on 
turvallista muistaa, että Jumala sanoo viimeisen sanan. Voimme lukea sen Raamatusta: 
”Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat.” Tai ”Hän on meidän syntiemme sovitus, 
eikä vain meidän vaan koko maailman syntien.” ”Kristuksen veressä meillä on lunastus, 
kaikkien syntiemme anteeksiantamus.” 
 
Kaikki hän suojaansa sulkee, mutta ei kaikkea. Ei hän syntiä suojaansa sulje, sen hän 
siirsi meistä kaikista Kristuksen päälle, joka maksoi sen sovittamisesta kalleimman hinnan. 
Siksi Herra Jeesus Kristus on ainoa turvapaikka. ”On turvapaikka ainoa. Hän antaa synnit 
anteeksi. Kun laki syyttää minua, hän antaa synnit anteeksi. Voi epäusko kieltää sen, vaan 
totuus on se iäinen.” Näin runoilee Siionin kanteleen laulun tekijä Lina Sandell ja jatkaa: 
”On elämässä apuni: hän antaa synnit anteeksi. On kuolemassa toivoni: Hän antaa synnit 
anteeksi. Siis olkoon aina linnani: hän antaa synnit anteeksi. Ainoa turvapaikkani: hän 
antaa synnit anteeksi. Oi miten tuntuu hyvältä, kun synnit pestään veressä.” 
 
Rakas evankeliumijuhlan vieras: Olethan saanut tämän kokea!? Sinä saat Jeesuksen 
maahan vuotaneen sovintoveren tähden uskoa, että kaikki syntisi on sovitettu. Saat uskoa 
ne heti anteeksi. ”Oi miten tuntuu hyvältä, kun synnit pestään veressä.” 


