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“Tulkaa, laulakaamme iloiten Herralle,
huutakaamme riemuiten autuutemme kalliolle.” Ps. 95:1

Jumalan huoli

                                                         

mummi

kuvaOLLI SALO

"Kestääkö tällainen huoli lapsesta koko loppuelämän vai lakkaa-
ko se jossain elämän vaiheessa?" Näin kyseli eräs nuori, vasta 
äidiksi tullut, työpaikallani kauan sitten. Eihän siihen voinut kuin 
yhdellä tavalla vastata: Kyllä kestää.

Nykyisin keskustelu on palautunut mieleeni, ja muistan äidin 
tuskan kun hänen lapseltaan löydettiin synnynnäinen sydän-
vika. Olen miettinyt, osasinko oikein olla hänen tukenaan, loh-
duttaa tai auttaa mitenkään; en tiedä. Usein kuitenkin samaan 
aiheeseen palasimme.

Taivaan Isälläkin on huoli omista lapsistaan. Hän haluaisi kaikki 
luomansa ihmiset taivaaseen, minne Jeesus on jo valmistanut 
meille sijan, ihan oman paikan. Eikä vain meille, jotka tiedämme 
ja tunnemme itsemme vajavaisiksi, synnistä sairaiksi, vaan koko 
maailman kaikille ihmisille, ympäri maapallon – niillekin, jotka 
luulevat ettei se minua koske. Taivaan Isällä on valtava huoli.

Mitä sitten tarvitsisi tehdä tai miten olla ja elää?

Uskon, että saan juuri tällä paikalla istuessani luottaa siihen, että 
kelpaan ja riitän tällaisena kuin olen. Uskon, että Golgatan ristin 
veri varmasti riittää pitämään minun taivaspaikkani varattuna 
juuri minulle. Paholaisen aika täällä maailmassa päättyy eikä 
sillä ole sijaa taivaassa. Se tietää sen ja siksi se yrittää viimeiseen 
asti kylvää epäuskoa elämäämme.

Pyydetään Jeesusta pitämään meistä kiinni. Itse emme siihen 
pysty. Jeesushan on luvannut olla kanssamme joka ikinen päivä 
elämämme loppuun asti. Ja uskotaan, että "Taivaan Isä pitää 
huolta lapsistaan, ja voimaa antaa päivään uuteen."

Kevään viimeiseen sunnuntaihin, Pyhän 
Kolminaisuuden päivään, valittu psalmi-
teksti ilmaisee sykähdyttävällä tavalla sitä 
ajankohtaista, valtavaa riemua, joka tänä 
aikana täyttää kristikansan sydämet. Juma-
lan sijaiskuolema meidän puolestamme, 
meillekin iäisen elämän lahjoittanut kuol-
leista nouseminen, hänen taivaaseen astu-
misensa esikoisena lunastettujensa edellä, 
Pyhän Hengen vuodattaminen seurakun-
nalle ja hänen lupauksensa pian koittavas-
ta lopullisen ja täydellisen vapautuksen 
hetkestä ovat liian suuria asioita pienelle 
ymmärryksellemme.  – Ja kuitenkin sellaisi-
na äärimmäisen lohdullisia, turvallisia, jopa 
vapauttavan riemullisia asioita. Meidän 
Luojamme, Lunastajamme ja Pyhittäjäm-
me, jonka olemus on kaikelta inhimilliseltä 
ymmärrykseltä salattu, on ilmoittanut itsen-
sä meille Jeesuksessa Kristuksessa, joka on 
paitsi Herramme ja Vapahtajamme, myös 
oma veljemme.

“Käykäämme kiittäen hänen kasvojensa 
eteen, veisatkaamme hänelle riemuvirsiä. ...

Tulkaa, kumartukaamme, taipukaamme 
maahan, polvistukaamme Herran, meidän 
Tekijämme, eteen. Sillä hän on meidän Ju-
malamme, ja me olemme hänen laitumensa 
kansa ja hänen kättensä lauma.” Ps. 95:2, 6-7

 
Ystävä! Sisar tai veli Kristuksessa Jeesuk-

sessa!
Miten hyvä onkaan pienen ihmisen osa, 

kun hän saa olla käsittämättömän suuren, 
Kaikkivaltiaan Jumalan rakastettu lapsi. 

Olet Kristuksen verellä lunastettu, hänen 
omakseen kasteessa synnytetty. Kaikkien 
tämän ajan ahdistusten ja pelkojenkin kes-
kellä saat panna täyden toivosi häneen, joka 
sanoo: “Koska hän on rakkaudessa kiintynyt 
minuun, niin minä hänet pelastan; minä 
suojelen hänet, koska hän tuntee minun ni-
meni. … Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja 
annan hänen nähdä autuuden.” Ps. 91:14,16

SEPPO SALO
kuvaTIMO SULKALA

3


