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Olin kolme vuotta sitten ensimmäistä kertaa Kreikassa. Olin asianmukaisesti varustautunut 
aurinkorasvoilla. Ajattelin, että suojakerroin 30 ja sellainen rasva, joka kestää vedessä, 
toimii varmasti. Ja toimihan se. Kun jatkuvasti läträsi rasvan kanssa, niin ei palanut. 
Loppuviikosta tein virheen. Ajattelin, että kyllä iho on jo tottunut kuumaan aurinkoon, että ei 
kai sitä nyt enää niin tarkkaan tarvitse rasvata. Virhe. Tuloksena oli tulipunainen ja kipeä 
iho. Mitä tästä opin? Kuumassa auringossa täytyy käyttää aurinkorasvaa ja sen käytön 
kanssa on oltava tarkka. Mikään rasva ei suojaa sellaista kohtaa, jota ei ole rasvattu.  
 
Emme kuitenkaan ole tänään ihotautilääkärien tai kosmetologien konferenssissa, vaikka 
konsertin otsikossa suojakertoimesta puhutaankin, vaan evankeliumijuhlilla. Koko 
viikonlopun ajan on juhlaa vietetty otsikolla Jeesukselta suojan saa. Meillä kastetuilla ja 
Jeesukseen uskovilla on Jeesuksen veren suoja kaikkea pahaa ja Paholaistakin vastaan. 
Olet turvassa Jeesuksen veren suojissa. Jeesuksen veri on myös ikuinen turvamme, sillä 
se on tuonut meille pelastuksen. Sen veren suojissa pääset taivaaseen. Se on 
matkalippusi taivaan kotiin, joka on ikuinen suojasi.  

Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään 
katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, 
kalliilla verellä 
1.Piet.1:18-19  

 
Mutta mitä sitten on olla suojassa? Sen ehkä parhaiten tajuaa se, joka on tullut 
pelastetuksi vaarasta. Hän, joka on tullut pelastetuksi vaikka merihädästä, tietää todella, 
mikä ero on olla vaarassa tai turvassa.  
 
Meistä jokainen on matkalla kadotukseen ilman Jeesusta. Jos Jeesus on saanut sinut 
pelastaa ja lahjoittaa sinulle syntien anteeksiannon, todellisen rauhan ja vapauden ja 
pääsylipun taivaaseen, ymmärrät ehkä jo vähän siitä suojasta, jota taivaallinen Isämme 
antaa. Suojassa oleminen on sitä, että saat elää rauhassa, ilman pelkoa, tietäen, että 
tapahtuipa mitä tahansa omassa elämässäsi tai tässä maailmassa, taivaallinen Isä pitää 
sinusta huolta, on kanssasi joka hetki, suojelee, varjelee, johdattaa, antaa kaiken mitä 
tarvitset, kuulee rukouksesi ja vastaa niihin, eikä koskaan hylkää.  
 
Lisäksi hän on vielä antanut meille mielettömän lahjan, rukouksen. Saamme rukouksessa 
kertoa hänelle kaikki elämämme asiat. Saamme rukouksessa jättää hänen 
kannettavakseen kaikki ne pelot, joita meillä on, kaiken tuskan, jota kukaan muu ei tiedä, 
kaikki synnit, joita ei kehtaa toisille tunnustaa ja kaikki ihanat haaveet ja unelmat. Jumala 
kuulee ja vastaa rukouksiin, koska hän on luvannut niin tehdä. Muista rukouksessa myös 
perhettäsi ja ystäviäsi. Jätä heidätkin Jumalan käsiin. Joskus kohtaamme 
lähimmäistemme elämässä niin vaikeita asioita, ettemme osaa auttaa heitä mitenkään. 
Rukoile silloin. Kanna heidät rukouksen käsivarsin Jumalan eteen ja luota Jumalaan. Hän 
voi ja tahtoo auttaa.  
 

Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen 
Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne 
ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. (Filip.4:6-7) 

 



Sinusta saattaa ehkä kuitenkin tuntua Jumalan lupauksista huolimatta, että elämä 
kristittynä on tylsää ja vanhanaikaista. Kun koko ajan joku suojelee ja seuraa katseellaan, 
niin eikö tässä nyt pääse ikinä itse kokeilemaan omia siipiään kaikessa rauhassa?  
 
Älä sitä pelkää. Jeesus ei kahlitse vaan vapauttaa elämään todellista ja yltäkylläistä 
elämää. ”Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän (Joh.10:10). Saat elää 
elämää, jolla on merkitystä ja jolla on päämäärä. Elämä Jeesuksen kanssa on rikasta 
elämää. Hänen kanssaan elämä on seikkailua ja hienoa kertomusta, jossa on kuitenkin 
takuuvarmasti onnellinen loppu, suorastaan täydellinen loppuratkaisu: iankaikkinen elämä 
taivaassa.  
 
Elämä Jeesuksen seurassa ei ole aina helppoa. Jeesuksen suoja ei tarkoita sitä, ettet 
koskaan joudu elämässä kohtaamaan murhetta, tuskaa ja kipua. Mutta se tarkoittaa sitä, 
ettet koskaan joudu kohtaamaan niitä yksin. Jeesus on kanssasi ilossa ja surussa. ”Ja 
katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt.28:20) 
 
 
 
 
 
 
 


