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JUOSTAAN SUOJAAN! 
 
Psalmi 61:5: ”Minä tahdon aina asua sinun luonasi, minä etsin sinun siipiesi suojaa”  
 
Jumalan siipien suojan etsiminen… mitä se oikein on? Se on kuuliaisuutta Jumalan 
käskyille. Usko kuuntelee, mitä Jumala sanoo ja noudattaa sitä elämässään. 
Esimerkiksi... 
• Lasse hioi luokkasormuksestaan jin/jan -symbolin pois… (1. käsky) 
• Erään tytön kanssa juttelin FB:ssa. Mitä pitäisi tehdä, kun luokkakaverit kiusaavat 
yhtä oppilasta. Hän oli ollut siinä ainakin passiivisesti mukana, mutta nyt oli alkanut 
vaivata omaatuntoa: ”Jos ollaan kerran viimeisellä tuomiolla yhtaikaa, niin Jeesus 
on sen kiusatun puolella ja minäkin joudun vastaamaan…” (5. käsky ja 8. myös) 
 
Jumalan siipien suojassa ollaan eläen niin, kuin Jumala on käskenyt elää. Älä unohda 10 
käskyn kertaamista riparin jälkeen. Jos huomaat, että sulla on elämäntavoissa ja -
suunnassa jotain sellaista, minkä Raamattu selvästi kieltää, niin selvitä asia. – Tunnusta 
Jumalalle, että olet ollut väärässä. Pyydä anteeksi ja saat taas puhtaan omantunnon. 
Anteeksiantamuksesta saat voimaa jatkaa eteenpäin uskossa, Jeesuksen suojassa. 
 
Jumala on luonut ja tarkoittanut ihmisen elämään yhteydessään: uskossa ylöspäin ja 
välittämisessä, huolenpidossa sivusuuntaan ihmisten kesken. Synti on sotkenut ja 
sokaissut. Kun ei uskota Jumalaa. Ei uskota, että Jumalaa on. Ei uskota, että joudun 
vastaamaan teoistani hänelle. Eikä uskota, että hän tahtoo minulle hyvää. Kun meidän 
tulisi juosta taivaan Isän syliin, me juoksemmekin pakoon ja piiloon. Epäusko on juuri tätä: 
juostaan Jumalaa karkuun, kuljetaan pois päin. 
 
Evankeliumijuhlan tunnus ja otsikko on ”Jeesukselta suojan saa!” Koko viikonlopun meille 
ajan kuulutetaan (soitetaan ja lauletaan), että on lupa kääntyä, muuttaa mielensä. Jeesus 
ei lyö eikä sulje ovea keneltäkään, joka juoksee hänen luokseen. Raamattu ja Uusi 
testamentti vakuuttaa: hän antaa anteeksi! 
 
Selasin evankeliumeita sillä silmällä, että missä konkreettisesti kuvataan ihmisiä 
Jeesuksen suojassa ja suojeluksessa. Löytyikin äkkiä monta: tullimies Leevi eli Matteus, 
aviorikoksesta kiinni otettu nainen, lapset, joita äidit toivat Jeesuksen luo, syntistä elämää 
viettänyt nainen fariseuksen kodissa, Sakkeus, Betanian Maria, toinen ryöväri ristillä… 
 
Mitä yhteistä näissä kaikissa tilanteissa on? Jeesus ottaa heidät vastaan ja lupaa heille 
synnit anteeksi. Tai siunaa tai sanoo, etten minä tuomitse sinua tai että pelastus on tullut 
tälle kodille tai lupaa, että olet tänään kanssani paratiisissa…. Eli antaa takuun: minä 
suojelen sinua! 
 
Kaikissa tapauksissa oli myös muita ihmisiä ympärillä, jotka nurisivat, estelivät, syyttivät tai 
ivasivat… Eri tavoin pyrkivät estämään tai karkottamaan Jeesuksen luota. 
 
Tällainen kamppailu uskon ja epäuskon välillä oli käynnissä silloin, kun Jeesus oli maan 
päällä. Ja edelleen tällainen kamppailu käydään aina, kun Jeesus tulee lähistölle 



evankeliumin sanan kautta: Täällä teltassa ja juhlilla, siellä arjessa – kotona, koulussa, 
kaveripiirissä. Kaikkialla! 
 
Pyhä Henki Jumalan sanan kautta kannustaa: Juostaan suojaan! Mennään Jeesuksen 
turviin! Hän on kuollut ristillä sinun puolestasi, hänen verensä riittää pesemään pois 
syntisi. 
 
Mutta aina samalla epäusko nousee vastustamaan: maailma ympärillä, ison kaveriporukan 
äänellä tai ihan omassa sisimmässä. Epäuskon takana on aina Kiusaaja, joka yrittää estää 
uskomasta ja pitää erossa Jeesuksesta. 
 
Kerrotaan, että kun Jeesus maan päällä ollessaan lähestyi viimeistä kertaa Jerusalemia, 
hän ihan kyyneleet silmissään sanoi:  

”Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten 
monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! 
Mutta te ette tahtoneet tulla.” (Matt. 23:37) 
 

Mutta vaikka Jeesus näin sanoi ja suri tätä epäuskoa, sittenkin hän meni tuohon 
kaupunkiin. Jeesus oli kuuliainen tehtävälleen loppuun asti, ristinkuolemaan asti. Vain tällä 
tavalla – Jeesuksen haavojen, kuoleman ja ylösnousemisen kautta – Jumala saattoi avata 
syntiselle ihmiselle pääsyn taivaaseen, suojaan kuolemalta ja kadotukselta. Olethan 
sinäkin tässä suojassa? Uskot Jeesukseen ja seuraat häntä? Silloin sinulla on aihetta 
juhlaan, evankeliumijuhlaan:  
 

Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa 
(Room. 8:1) 


