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Ole minulle turvalinna, pakopaikka, jonne minä pakenen 
 

Psalmissa 18:3 on Daavidin rukous: 

”Herra, minun kallioni, linnani ja 

pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, 

jonka turviin minä pakenen.”  

 

Turvalinnake on heprean kielellä 

metzuda. Israelin vaikuttavimpia 

käyntikohteita on Massada, 

merkillinen luonnon muovaama 

kalliolinna. Vuoren laella olevaa 

tasannetta ympäröivät joka suunnalta 

satojen metrien jyrkänteet ja rotkot. Massadan historia osoittaa, että linnoituksen valloitus 

oli suurellekin sotajoukolle lähes mahdoton operaatio. Massadan asukkaat voivat katsella 

tunkeilijoiden hankkeita ja valloitusyrityksiä suht` levollisin mielin. Vihollisen oli kerta kerran 

jälkeen annettava periksi puolustajille. Ehkä juuri tuo samainen linnake oli turvakallio ja 

pakopaikka, jossa Daavid sai miehineen levätä. Vihollinen oli voimaton. Vihollinen ja 

pelottavat uhat ovat silmien edessä, mutta turvana on Jumala. 

 

Jeesus ymmärtää ihmisen turvallisuuden tarpeen ja ahdistuksen niin iäisyyden edessä 

kuin arjen ajallisissakin asioissa. Muuten Hän ei olisi sanonut niin usein:  

”Älkää pelätkö”. Sanapari on Raamatussa kuulemma 365 kertaa. Hän tyynnyttää 

levottoman oppilaansa vähän niin kuin äiti itkevän lapsensa. Ottaa syliin, vähän sanoja, 

paljon hellyyttä. Hän tervehti ystäviään tavallisesti ”Rauha teille” (Shalom alechem). 

Shalom-toivotuksessa on pahan vallat karkottava, ehjäksi tekevä voima. Kun Hän sanoi 

olevansa tie, se tarkoittaa sitä, että Hän on matkakumppani kaiken aikaa elämän eri 

vaiheissa, maisemissa ja tarpeissa. 

 

Jeesus tietää, mitä elämä on. Hän kasvoi monilapsisessa perheessä. Kuunteli pikku 

veljien ja sisarten itkua yökaudet. Varhaisessa teini-iässä hän joutui raskaisiin 

rakennushommiin, tekemään pitkää päivää. Oli aseteltava liian raskaita kulmakiviä, 

veistettävä kattovasoja, rakennettava vintinrappuja, jne. Veroja oli maksettava joka 

denarista, niin Roomalle kuin omalle temppelilaitokselle. Tiukoilla oltiin. Tarkkana oli 

oltava, jotta rahat riittivät ruokaan ja vaatteisiin. Moni nääntyi ennen aikojaan. 
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Jeesus tietää, miten kuluttavaa ja tuhoisaa on kantaa elatuksen murheita.  

 

"Sen tähden minä sanon teille: Älkää murehtiko 

hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, 

mitä päällenne pukisitte. Sillä henki on enemmän kuin 

ruoka, ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katselkaa 

kaarneita: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, eikä niillä ole 

säilytyshuonetta eikä aittaa; ja Jumala ruokkii ne. 

Kuinka paljoa suurempiarvoiset te olette kuin linnut. 

Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä 

kyynäränkään vertaa? Jos siis ette voi sitäkään, mikä 

vähintä on, mitä te murehditte muusta?  

Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat: eivät ne työtä tee eivätkä 

kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa 

loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala 

näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna 

uuniin heitetään, kuinka paljoa ennemmin teidät, te vähäuskoiset! 

Älkää siis, tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä 

korkeita tavoitelko. Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat 

tavoittelevat; mutta teidän Isänne kyllä tietää teidän näitä 

tarvitsevan. ” (Luukas 12:23‒30 

 

– Ja koska kaikkivaltias, rakastava Isä tietää kaiken, asiat kyllä hoituvat. Hätääntyneen on 

hyvä tietää, että selviytymissuunnitelma häntä varten on jo olemassa. Jeesus opetti, että 

jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin 

teidän taivaallinen Isänne, joka on taivaissa.  

Jeesuksen neuvo täyden turvan löytämiseksi ja huolien karkottamiseksi on yllättävä. 

Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki nämä 

stressiä aiheuttaneet asiat hoituvat siinä sivussa. Ei siis sijoitusvihjeitä tai hymyä arkeen 

koulutusta yms. Miten tätä valtakuntaa etsitään? Sana valtakunta, malchut, tulee sanasta 

melech, kuningas. Valtakunta tarkoittaa siis kuningaskuntaa tai kuninkuutta. Jumalan 

valtakunta on siellä, missä Jumalalle ja Vapahtajalle annetaan kuninkuus, kuninkaan 

asema. Siksi vanhin kristittyjen uskontunnustus kuului: Jeesus Kristus on Herra. 

Jumalan lapsen ja kansan ylläpito tapahtuu monin tavoin. Tavallisin ratkaisu on ahkera ja 

rehellinen työnteko (6 pv työtä ja 1 pv lepoa). Sen yllä on Jumalan siunaus. Jaakobin ja 

Raakelin pojan Joosefin esimerkki osoittaa, että ylhäältä saatu viisaus ja hyvä suunnittelu 

pitivät hengissä paljon ihmisiä. Autiomaassa saatiin n. 2‒3 litran manna- annos päivittäin. 

Luvatussa maassa mannan tulo lakkasi ja leipä tuotettiin viljelemällä maata auralla ja 

kuokalla. - Toisinaan tarvittiin ihmeitäkin. Korpit huolehtivat Elian kaloreista aamuin illoin 

Keritillä, eivätkä loppuneet kortteeriemäntä-leskivaimon jauhot ruukussa eikä öljy kannusta 

Sarpatilla. Jeesuksen siunaamat vähät eväät riittivät tuhansille. Jumalan huolenpito on 

usein arkista, hikistä työtä – toisinaan taas yli ymmärryksen menevää ihmettä.  
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Tietoisuus Jumalan läheisyydestä vapauttaa toimimaan, käyttämään lahjoja.  

Jeesuksen opetus tähtäsi siihen, että häneen uskovan ei tarvinnut pelätä ja 

olla huolissaan, vaan sai elää rauhassa. Olette Taivaan Isän muistissa. Teitä 

ei unohdeta. ”Ei edes yksikään varpunen putoa maahan Jumalan sallimatta. 

Jopa päämme hiukset ovat luetut” (Matteus 10:30). 

 

Jeesus ei neuvo laiskotteluun ja leväperäisyyteen. Huolettomuus on seurausta 

luottamuksesta, se ei ole omaksuttu elämänasenne. Siihen ei voi kouluttautua 

lyhytkurssilla tai pitemmälläkään. Se annetaan myötäjäisenä niille, jotka etsivät ensin 

Jumalan valtakuntaa. Jotka eivät ole tarrautuneet tähän aikaan. Heidän maailmansa ei 

kaadu tämän maailman mukana.  

 

”Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin 

pelätkää Häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin” (Matteus 10:28). Tätä 

turvallisuutta ja rohkeutta on koettu Lähi-idän kristittyjen vaimojen keskuudessa Isis-vaino-

jen ja mestausten keskellä. Monet heistä ovat rohkaisseet vangittuja miehiään: Älkää 

luopuko uskosta. Herra pitää meistä huolen. Hän on orpojen isä ja leskien turva. 

Taivaassa tavataan! 

 

Jeesus neuvoo olemaan huolehtimatta, jopa siitä, mitä puhua tiukassa paikassa. Mitä 

sanoa, kun vastassa on vihamielisiä viisaita, oikeus-oppineita, teologeja, uskonnollisia 

johtajia, syyttäjiä jne? Älkää hätäilkö. Teille annetaan sillä hetkellä, siinä tilanteessa 

ylhäältä vastaansanomaton viisaus. Jumala tykkää antaa tyhmälle viisautta, heiveröiselle 

voimaa. Kaikkien aikojen suurin oli Hän, jota emme minäkään pitäneet. 

 

Tätäkään varustautumisen taitoa ei voi hankkia DVD-pakettina. Se annetaan niille, jotka 

ovat opetelleet kertomaan kaikista asioistansa Jeesukselle ja heittäytymään Hänen 

varaansa. Kerrotaan, että kun Luther joutui syytetyn penkille valtiopäivillä vastassaan 

aikansa terävimpien oppineiden syytökset. Miten hän valmentautui? Vietti tuntitolkulla 

aikaa rukouksissa edeltävänä yönä. Kertoi kaiken Ylösnousseelle Herralle Jeesukselle, 

kuin lapsi isällensä, ja Herra taisi sitten toimia kuiskaajana, kun oli suu avattava. 

 

Ehkä voimallisimman ja lohdullisimman lupauksen Jeesus 

antoi eräällä vuorella Galileassa. Matteuksen evankeliumin 

mukaan tämän lupauksen sanat olivat Jeesuksen viimeiset 

sanat oppilaillensa. Lopputoivotus alkaa sanoilla: ”Minulle 

on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä…” ja 

toivotus päättyy sanoihin: ”Ja katso, minä olen teidän 

kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”    
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Jeesus ei salaa, että elämämme voi käydä loppua kohden todella vaikeaksi. Tulee 

ahdistuksen ja vainon aikoja, jonkalaisia ei ole ollut eikä tule koskaan olemaan. Aina ei 

tiedä, mitä ajatella ja miten suhtautua. Tulee houkutuksia liittyä vakuuttavilta tuntuviin 

rintamiin ja ns. profeettoihin, jotka saattavatkin osoittautua tosi tilanteissa harhoiksi.  

Tulee sotia ja kansojen välisiä kahinoita. On nälänhätää, luonnonmullistuksia. Jeesukseen 

uskovat joutuvat ahtaalle, jopa kuolemaan, mutta heistä ei pystytä tekemään loppua. 

Valtakunnan evankeliumi leviää maailman kaikkiin kulmiin. Pelastettujen joukko kasvaa. 

 

Toisaalla taas ylpeä ihminen ottaa oikeuden ja lait omiin käsiinsä ja kumoaa ikiaikaiset 

elämän kulmakivet ja vääntää oikeaksi tavat, joita ennen hävettiin. Jeesus opetti, että tämä 

kaikki on vasta synnytystuskien alkua, suurten mullistusten edellä. Ja sitten Ihmisen Poika 

tulee kuin salamanleimahdus. Aurinko ja kuu pimenevät, tähtitaivas järkkyy. Kaaoksen 

keskellä taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki. Ihmiset ovat paniikissa ja valittavat, kun 

Jeesus tulee voimallisena, kirkkaudessa ja kunniassa. Jeesus neuvoo uskoviansa nosta-

maan noina aikoina päät ylös. Vapautuksen aika on lähellä. Ja sitten pasuunat soivat ja 

Jeesuksen lähettämät enkelit kokoavat jok`ikisen valitun, Jeesuksen oman, suuriin juhliin 

Karitsan häihin. 

 

Tuossa tilanteessa eivät paina omat aikaansaannokset, eivät edes väkevät saarnat, 

ihmisten suosio, eivät suuret ihmeet, eikä se, että jopa henget ovat olleet alamaiset  

– vaan se kenelle minä kuulun, kenen oma olen.  

 

”Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että 

teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa" (Luukas 10:20). 

- Onko minun nimeni kirjoitettu Elämän kirjaan taivaissa? - Tulee mieleen ainakin yksi 

tilanne täällä maan päällä, joka noteerataan tuolla ylhäällä, ja mikä synnyttää suuren ilon 

taivaassa. Taivaan enkeleillä on valtava riemu yhdestä syntisestä, joka tekee 

parannuksen. Samoin synninpäästö täällä maan päällä kirjataan taivaassa. Minkä sinä 

päästät maan päällä, on päästetty taivaassa.     

 

Ei ole voimaa, joka erottaisi meidät tuosta yhteydestä. ”Kuka voi meidät erottaa Kristuksen 

rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai 

miekka? – Ei mikään. Jos Hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet 

alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin 

hänen kanssansa?”  (Roomalaiskirje 8:35)   

Koettelemusten aikana Jeesuksen omilla on enemmän tekemistä. Kun ihmiset menehtyvät 

pelätessään, mikä maan piiriä kohtaa. Älkää te pelätkö, olkaa rohkeat, toimikaa – poimikaa 

sieluja kuin tulesta temmaten. 
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Apostolien teot 27 kertoo merihätään joutuneesta Kreetalta Roomaan pyrkivästä laivasta 

ja sen matkustajasta no. 276, joka oli vanki Paavali, pallo jalassa. Tuli myrsky. Laivan 

kapteeni oli neuvoton, merimiehet yrittivät karkuun. Tuolloin komentosillalle astuu 

pelottomasti käyttäytyvä Paavali. Hän neuvoi kaikkia olemaan rohkealla mielellä. Hän 

kertoi, että edellisenä yönä hänen luonaan oli käynyt hänen Herransa enkeli, joka ilmoitti: 

Laiva hajoaa, mutta teistä yksikään ei huku. Nyt jokainen syö vähän, jotta jaksetaan uida 

tai kellua toinen toistaan auttaen maihin Maltalle.  

Mitä myrskyisemmäksi maailma käy, sen tärkeämmäksi käyvät turvakalliot, jotka kestävät. 

Ylitse muiden on Jumalan Sana. ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät 

koskaan katoa.”  Jumalan Sanat antavat riittävän valon ja voiman kaikkiin elämän 

tilanteisiin kaikkina aikoina, erityisesti lopunaikana. Sana on myös Hengen miekka, jolla 

voitetaan Pahan voimat.  
 

Sana on myös suloinen, ihmeitä tekevä Jumalan valtakunnan 

työväline. ”Niin on myös minun sanani, joka minun suustani 

lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä 

minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä 

sen lähetin” (Jesaja 55:11). 

 

Maailman myllerrysten keskellä seurakunnan ja heiveröisen 

pikku kristityn on hyvä muistaa: Meidän Auttajamme ja 

Vapahtajamme on herrojen Herra ja kuningasten Kuningas. 

Usko pois, me kuljemme voittosaatossa!  ”Älä pelkää, sinä 

piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa 

teille valtakunnan.” (Luukas 12:32). 

Olemme myös väkevissä, mutta samalla hyvin hellissä käsissä. ”Unhottaako vaimo 

rintalapsensa, niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka hän unhottaisikin, minä 

en sinua unhota. Katso, kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt” (Jesaja 49:15‒16). 

 

Pentti Holi 


