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Heittäkää kaikki murheenne 
 
Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli 
rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän 
pitää teistä huolen."  
Eikö olekin inhimillisä, mutta samalla uskoa vahvistavia sanoja?  
 

Ensiksi. Tästä apostolin sanasta huomaamme, että meillä ihmisillä 
on murheita, erilaisia elämään ja uskoonkin liittyviä asioita, jotka 
painavat meidän mieltämme. Me murehdimme. 
Miksi näin, kysymme?  
Eikö juuri siksi, että me olemme vajavaisia ihmisiä, jopa syntiin 
sidottuja , langenneita ihmisiä. Jos ei näin olisi, niin meillä ei olisi 
murheita lainkaan. Syntisyytemme saa meidät murehtimaan 
monenlaisista asioista. Emme ole uskovinakaan täydellisä, vaan 
monien murheiden rasittamia. 
 
Toiseksi. Tuo sana, jonka luimme kertoi siitä, että me saamme 
uskossa heittää erilaiset murheemme Hänen eli Jeesuksen 
Kristuksen päälle.  
Miksi Jeesuksen päälle, kysymme? Eikö juuri siksi, että hän on ne jo 
vienyt Golgatan keskimmäiselle ristille. Hän on kantanut ne sinun 
puolestasi, ja minun puolestani. Eikö se olekin ihana asia? 
 

Kolmas asia oli tuossa sanassa se, että Hän lupaa pitää meistä 
huolen. Hän pitää meistä huolen niin ajallisesti kuin hengellisessäkin 
mielessä. 
Kun murheemme on heitetty Herramme hoiviin, niin ne eivät enää 
rassaa meidän sielussamme. Me saamme olla vapaita   
murheistamme. Saamme luottaa siihen, että Hän todellakin huolehtii 
meistä. 
Tällaisen uskon oli kuningas Daavid saanut kohdallaan.  
Hän kirjoittaa mm. Ps.40:18 ja 55:23:ssa. Otan ensin psalmin 40, 
jossa hän kirjoittaa: "18. Minä olen kurja ja köyhä, mutta Herra pitää 
minusta huolen. Sinä olet minun apuni ja pelastajani..." 
Tästä hyvästä kokemuksesta käsin hän kehottaa toisiakin niin 
tekemään. 
Hän kirjoittaa psalmissa 55:23: ”Heitä murheesi Herran huomaan, 
hän pitää sinusta huolen, ei hän salli vanhurskaan ikinä horjua.”  
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Eikö olekin turvallisia sanoja?  Hän pitää sinusta huolen sanoo 
kokenut kuningas. Hän sanoo jopa niin painokkaasti, ettei Herra salli 
vanhurskaan eli Jeesuksessa vanhurskautetun , uskovan ihmisen, 
ikinä horjua, ainakaan pois uskosta.  
 

Herran puolelta kaikkii pitää. Eri asia on sitten se, jos me itse emme 
halua enää vaeltaa hänen yhteydessään. 
Mutta sitähän me emme halua. 
Sanoohan Heb.10:39: "Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät 
pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa 
pelastukseksi.” 
 
Tämä on hyvin tärkeää.  
Olipa elämän tilanne mikä tahansa. Me tahdomme pitää kiinni siitä 
pelastuksesta jonka Herramme Jeesus Kristus on meille ansainnut... 
 

Pysymme edelleen kuningas Daavidin ajatuksissa ja otamme esiin 
psalmin 37 (lue Raamatusta jakeet 23-26) 
 

Herra siis lupaa Sanassaan vahvistaa sen miehen (ja naisen) 
askeleet, jonka tie hänelle kelpaa. 
Eikö olekin hyvä tietää?  
Sinä, joka pyrit uskossa kilvoittelemaan, niin Herra ei jätä sinua, eikä 
hylkää sinua. Se on takuuvarmaa. 
Sanoihan Jesajakin kerran. Luvussa 49, jakeet 15-16: "Unhottaako 
vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja 
vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota.  
16. Katso, kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt, sinun muurisi 

ovat aina minun edessäni.” 
 

Ajattele. Kuinka paljon uskollisempi ja luotettavampi on Herra kuin 
me ihmiset. Moni äiti ja isä on hylännyt lapsensa, mutta Herra ei 
hylkää omaansa. Hän on jopa piirtänyt hänet kättensä hipiään. Siitä 
hän lukee jokaisen lapsensa tarpeet. Eikö olekin riemastuttavaa, vai 
mitä? 
Daavid jatkoi sanassaan, jonka luin psalmista 37: "Jos hän lankeaa, 
ei hän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättänsä." Ihania 
sanoja, eikö vain? 
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Sitten Daavid vielä jatkaa: "25. Olen ollut nuori ja olen vanhaksi tullut, 
mutta en ole nähnyt vanhurskasta hyljättynä enkä hänen lastensa 
kerjäävän leipää. 26. Aina hän on armahtavainen ja antaa lainaksi, ja 
hänen lapsensa ovat siunaukseksi.” 
 
Eivätkö nämä sanat poista meistä niin hegelliseen kuin maalliseenkin  
elämään  liittyviä murheita? 
Daavid sanoo nyt vanhaksi tulleena, elämää kokeneena sellaisen 
sanan joka meitäkin rohkaisee. "En ole nähnyt vanhurskasta 
hyljättynä, enkä hänen lapsensa kerjäävän leipää." 
 
 Pitkä elämä on Daavidilla takana, mutta Herra on pitänyt huolen 
jokaisena elämän päivänä. Hän on nähnyt myöskin toisia 
vanhurskaita, eli uskovaisia, jotka ovat luottaneet Herraan, ja Hän on 
pitänyt heistäkin huolen, oli Daavidin todistus. Heidän ei ole tarvinnut 
lähteä kerjuun tielle. 
 

Daavidin todistuksen mukaan vanhurskas eli uskova ihminen on 
jopa antelias. Hän kirjoittaa: "Aina hän on armahtavainen, ja antaa  
lainaksi, ja hänen lapsensa ovat siunaukseksi.”  
 

Daavid kuuluttaa ja rohkaisee meitä arjen kristillisyyteen. 
Sanotaanhan Sanassa muuallakin, että ”autuaampi on antaa kuin 
ottaa.” 
Hän rohkaisee meitä huolettomaan kristillisyyteen.  
Mutta toisaalta. Kantamaan huolta myöskin lähimmäisistämme. 
 

Murheiden rasittamia ihmisiä Jeesuskin opasti vuorisaarnassaan 
luottamukseen hyvästä Jumalan huolenpidosta. Luemme Matt.6:25 
eteenpäin:  
”Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä 
söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne 
pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän 
kuin vaatteet?  
26. Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa 

eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. 
Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? 

Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään 
vertaa?  
Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne 
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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, eikö paljoa ennemmin teitä, te 
vähäuskoiset?” 
 

Eikö olekin rohkaisevaa? 
Rohkaisun lisäksi, Jeesus antaa ymmärtää, että jos Jumala pitää 
huolen luonnon kukista ja taivaan linnuista, niin kuinka paljoa 
ennemmin Hän pitää huolen teistä, te vähäuskoiset. Jeesus jopa 
moittii kuulijoitaan vähäuskoisiksi. 
 

Jatkossa Hän vielä toistaa, ettei tule murehtia ajallisista asioista. Hän 
moittii sellaista asennetta, jopa pakanalliseksi, jae 32: ”Sillä tätä 
kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää 
teidän kaikkea tätä tarvitsevan.”  
 

Taivaallinen Isä tietää hyvin tarkkaan, että me tarvitsemme ruumiin 
tarpeet jokapäiväiseen elämään. Hän, Jeesus, kuitenkin haluaa 
ohjata lapsensa oikeaan suhteeseen siihen ja Häneen itseensä. 
 

Hän jatkaa opetustaan ja sanoo jakeesta 33 eteenpäin: ”Vaan etsikää 
ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös 
kaikki tämä teille annetaan. 34. Älkää siis murehtiko huomisesta 
päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää 
kullekin päivälle oma vaivansa."  
 

Ensin tulee etsiä Jumalan vanhurskautta, eli sitä vanhurskautta, jonka 
Hän itse antaa meille. Hän viittaa tässä jo siihen työhön, jonka Hän 
Golgatalla tulee suorittamaan heidän ja koko maailman puolesta.  
 

Pukeutukaa uskon kautta siis minun vanhurskauteeni opastaa Jeesus 
kuulijoitaan ja luottakaa siihen, että taivaallinen Isä tulee pitämään 
huolen myös teidän ajallisistakin tarpeista. 
 

Joku ehkä kysyy tässä kohdassa. Miksi sitten on niin paljon 
köyhyyttä, jos kerran Herra on luvannut pitää huolen? Jokapäiväistä 
leipää ei näytä riittävän kaikille. On leipäjonoja ja monenlaista muuta 
kurjuutta  kansammekin keskellä ja monien muitten kansojen 
keskellä. 
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Eiköhän tämä kertoo siitä, ettemme ole osanneet hoitaa asioitamme 
vanhurskaasti, Jumalan tahdon mukaan. Olemme olleet itsekkäitä ja 
oman edun tavoittelijoita.  
Ei olla yksityisti eikä kansakuntanakaan etsitty ensin Jumalan 
valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttansa.  
 

Uskon niin, että jos Jumalan vanhurskaus saisi ohjata kaikkien 
päättäjien toimintaa, niin täällä ei kenenkään tarvitsisi kerjätä leipää. 
Ruokaa olisi kyllä ihan riittävästi tässä maailmassa. On myös 
tietotaitoa sen hankkimiseen ja jakamiseen. Tahtoa ja Jumalan 
rakkautta puuttuu. Joten rikkaat ovat rikastuneet ja köyhöt 
entisestään köyhtyneet. 
 

Rakkaat ystävät! Me saamme heittää kaikki murheemme Hänen 
päällensä, niin kuin Hän on meitä Sanassaan rohkaissut. Hän on 
luvannut pitää myöskin meistä huolen.  
 
 

Tämä puhe on pidetty Kajaanin Kl-kodilla su 03.08.2008. 
(Muokattu paremmin sopivaksi internetasuun 25.01.2011) 


