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Hän pitää minusta huolen  

 

"Minä luotan Sinun armoosi, saan iloita Sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, Hän 
pitää minusta huolen." Ps. 13:6 

Kuluneena keväänä lähipiirissäni on oltu isojen kysymysten äärellä. On iloittu uusista 
mahdollisuuksista mutta toisaalta on kyselty tulevaisuuden suuntaa ja eletty 
epävarmuudessa ja pelossakin. Välillä on täytynyt huutaa Jumalan puoleen: "Pidätkö 
varmasti meistä huolen? Onko Sinun tahtosi meitä kohtaan hyvä?" 

Kokemus on tuttu varmaan monelle muullekin. Tänä viikonloppuna olemme saaneet 
viettää juhlaa, jossa Sana on puheiden ja laulujen kautta meitä hoitanut. On ehkä ollut 
helppo tuntea, että Herra on lähellä. Mutta entä kun palaamme arkeen – saammeko yhä 
kokea Herran huolenpitoa? Pysyykö Hän mukana elämämme kipujen ja kysymysten 
keskellä? 

Meidän ja koko maailman suurimman kivunkaan kanssa Jumalamme ei jättänyt meitä 
yksin vaan ratkaisi kaikkein vakavimman ongelmamme – sen, että synnin tähden olimme 
joutuneet eroon Hänestä, varmaan tuhoon johtavalle tielle, jolta mitkään omat keinomme 
eivät olisi voineet meitä pelastaa. Mutta Jumala lähetti ainoan Poikansa. Jeesuksen 
harteille kasattiin koko maailman synnin ja pahuuden taakka. Hän joutui Jumalan 
hylkäämäksi ja kuoli ristillä meidän puolestamme. Hän nousi kuolleista voittaen Saatanan 
ja synnin vallan. Hän avasi meille tien takaisin Isän Jumalan luo. Meidän elämämme kipein 
ongelma on ratkaistu. 

Aina, kun mieleesi nousee kysymys, onko Jumala hyvä, välittääkö Hän minun elämästäni, 
katso Golgatan keskimmäistä ristiä. Sieltä Jumala huutaa sinulle: "Näin paljon sinua 
rakastan." Pian messussa ehtoollispöydässä saat tämän vakuutuksen suoraan itsellesi: 
"Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri sinun edestäsi annettu".   

Eikä Jumalan hyvyys ja rakkaus meitä kohtaan rajoitu vain siihen, että Hän pelasti meidät 
iankaikkiselta kuolemalta. Saamme luottaa siihen, että myös kaikki tämän elämämme 
isommat ja pienemmät asiat ovat Herramme tiedossa ja huolenpidossa. Jesajan sanoin: 

"Vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, 
turvallisuus, joka kestää iäti." (Jes. 32:17) 

Kun elämämme on rakennettu Jumalan lupausten varaan, se on turvallisella ja kestävällä 
pohjalla – ainoalla, joka taatusti pysyy.  Monet suhtautuvat tulevaisuuteen toiveikkaasti 
vain sillä perusteella, että tuntuu siltä, että kaikki tulee menemään hyvin. Näin epävarmalle 
perustalle meidän ei kuitenkaan tarvitse jäädä. Meillä on elämässämme toivo, koska sen 
takaa meille sanassaan Kaikkivaltias Jumala. Jeesus lupasi taivaaseen noustessaan: 



"Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Hänen kanssaan meillä 
ei ole mitään pelättävää. Olemme turvassa myllersipä ympärillämme kuinka kovasti 
tahansa. 

Myös tämän kevään kyselyjen keskellä olemme saaneet todeta, että Herra todella on hyvä 
ja pitää meistä huolen – päivän kerrallaan. Samuelin tavoin olemme voineet sanoa "Tähän 
asti Herra on auttanut meitä" (1. Sam. 7:12). Yhtä varmasti Hän auttaa myös tästä 
eteenpäin. 
 

Rukoilemme: 

Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä, kiitos tästä uudesta päivästä, johon olemme saaneet 
herätä. Kiitos, että olemme saaneet olla täällä Sinun hyvässä hoidossasi. Siunaa myös 
tämä viimeinen juhlapäivämme. Kiitos, ettet jää vain tänne juhlille vaan tulet mukaamme 
myös arkeen. Kiitos, että sinun armosi varassa meidän on turvallista jatkaa matkaa. 
Aamen. 

 


