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Raamattutunti 
 
 
JUMALA VOI 

 
 
TARVITSEN VOIMAASI JUMALANI, TUON UUDEN VOITELUN HELLUNTAIN. 
TULKOONPA HILJAA TAI MYRSKYN LAILLA, TARVITSEN VOIMAASI JUMALAIN. 
TULKOONPA HILJAA TAI MYRSKYN LAILLA, TARVITSEN VOIMAASI JUMALAIN. 
 
Voimakysymys 

 
Kristillisyys on ennen muuta "voimakysymys". Tarvitaan ensiksi Jumalan mahtava 
uudestisynnyttävä ja uutta luova voima ennen kuin syntinen pääsee pelastuksen osallisuuteen. 
 
"Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ja hän 

nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle, hän vahvisti 

minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät 

monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan" (Ps.40:2-4). 
 
Seuraavaksi tarvitaan voimaa pyhityselämään. Valitettavasti keskuudessamme vallitsee teologinen 
harha, ettei uskovan tarvitse pyhittyä. Keskitytään ainoastaan uskoontulemiseen ja ajatellaan, että 
siinä on kaikki. Näinhän ei kuitenkaan ole:   
 
"Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi 

Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi" (1 Kor.1:30). 
 
Pääsiäislammas oli syötävä kokonaan. Jos me otamme Jeesuksen vain vanhurskaudeksemme, 
tällöin Jeesus on muilta osin meidän kohdallamme "turhaan kärsinyt". 
 
Sana välittää voiman 
 
Jumalan voiman välittäjänä on SANA.  
 

"Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli" (1 Moos.3:3). 
 

"Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä: "Lasarus, tule ulos!" Ja kuollut tuli ulos, jalat ja 

kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille: 

"Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä" (Joh.11:43-44). 
 

"Mutta sadanpäämies vastasi ja sanoi: "Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni 

alle; vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee" (Matt.8:8). 
 
"ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla" 
(Hebr.1:3). 
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Jeesus vastusti kiusaajaa Sanalla:  "Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Jos sinä 

olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi". Mutta hän vastasi ja sanoi: 

"Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta 

lähtee'" (Matt.4:3-4). 
 
Jeesus oli kiusaukseen joutuessaan fyysisesti heikko paastottuaan neljäkymmentä päivää. 
Heikkoudessaan hän turvautui Jumalan sanaan. Siinä on meillekin heikoille uskoville esikuva. 
Meidän tulee tuntea hyvin Raamattumme voidaksemme käyttää sitä kaikissa kiusaustilanteissa 
kuten Jeesus. 
 
Jumalan sana on "Hengen miekka":   "ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, 

joka on Jumalan sana" (Ef.6:17). 
 
Evankeliumissa on Jumalan voima 

 
Evankeliumin sana siirtää syntisen kuolemasta elämään, mutta sama evankeliumi myös pitää 
elämäntiellä. Nimenomaan myös sanan julistajan tulee pitää huolta siitä, että hän elää 
evankeliumista:  "Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain tulee saada 

evankeliumista elatuksensa" (1 Kor.9:14). 
 
Edelleen sanan saarnaajan on huolehdittava siitä, että hänellä on julistettavana oikea evankeliumi: 
(Gal.1:8). "Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on 

vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu" 

 
"Ota itse ensin vastaan se armo, jota muille tarjoat" (Paavo Ruotsalainen). 
 
Toisaalta on suurta olla evankeliumin palveluksessa. Se on ehdottomasti maailman paras virka! 
Siitä saa suuren sisäisen tyydytyksen, kun saa olla Jumalan voimaa välittämässä:  
 
"Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle 

pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus 

ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta" (Room.1:16-17). 
 
"Evankeliumi on Jumalan voima, eikä se ihmisen julistamanakaan ole köyhän matkamiehen eväistä 

leikattu" (Niilo Tuomenoksa). 
 

"Armon evankeliumi ei jätä tuumaakaan matkasta ihmisen omin voimin kuljettavaksi" (Niilo 
Tuomenoksa). On suurenmoista julistaa evankeliumia, jossa elämän matkan jokaiselle tuumalle 

voidaan luvata Jumalan voima! 
 
------------------------------- 
 
ÄLÄ PELKÄÄ, USKO AINOASTAAN 
 
Usko - kallis asia 
 
Usko on kallis asia, koska "usko ei ole joka miehen" (2 Tess.3:2). Onhan sitä "jokamiehen 
uskoakin", mutta se ei ole pelastavaa uskoa.  
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Meidän järkemme usein vähättelee uskoa, mutta ilman sitä elämästä puuttuu selkäranka. Kun meiltä 
katoaa uskonluottamus, me tulemme kyvyttömiksi palvelemaan Jumalan valtakunnassa. Lisäksi 
maallisesta elämästäkin menee elämisen maku.  
 
"Usko on ihmeellisin asia maailmassa. Lisää siihen jotain omaasi, ja sinä turmelet sen" (Kallis 
hunajan pisara). 
 
Usko ja ihmeitä tekevä usko 
 
On syytä erottaa "tavallinen pelastava usko" ja "ihmeitä tekevä usko". Tästä jälkimmäisestä on 
kysymys Matt.17:20: "Niin hän sanoi heille: "Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon 

teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: 'Siirry 

täältä tuonne', ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta". 
 
Usko puuttuu 
 
Me tiedämme, ettei ihmisellä luonnostaan ole pelastavaa uskoa. Uskovakin on sen säilyttämisen 
suhteen kuin "seula". Joka päivä tarvitsemme uudet "uskon eväät".  Tämän tunnustaminen on 
rehellisyyttä. Miten menetellä, kun usko puuttuu ja loppuu? Silloin on käytävä kerjäläiseksi ja 
pyydettävä Jeesukselta uskoa. On tarpeen alituiseen käydä Jeesuksen luo opetuslasten kanssa ja 
pyytää:  "Lisää meille uskoa" (Luuk.17:5). 
 
Tämä on uskovalle nöyryttävää; pitäisihän uskovalla olla uskoa. Uskon katoaminen johtuu meidän 
turmeltuneesta perustilastamme. Aadamin raskaaseen perintöön kuuluu, ettemme voi mitään taivaan 
tavaroita varastoida; ne ovat jatkuvasti lopussa. Mutta samalla meidän tulee muistaa, että 
nöyrtyvälle ja anovalle taivaan aarteet ovat jatkuvasti avoinna ja tarjona. Tarvitaan vain 
kerjäämiseen nöyrtymistä! 
 
"Minä tiedän, että sinulta puuttuu usein usko, niin kuin minultakin. Mitä silloin on tehtävä, kun se 

puuttuu? Silloin on nöyrryttävä Vapahtajan edessä, että hän lahjoittaisi uskon" (Paavo 
Ruotsalainen). 
 
"Joka ei taida uskoa, hän älköön itseltänsä sitä vaatikokaan, vaan valittakoon Herralle sota-

aseensa poisotetuksi tulleen ja kärsiköön vaivaa niin kuin luja Jeesuksen Kristuksen sotamies" 
(Paavo Ruotsalainen). 
 
Usko on näkemisen vastakohta 
 
"Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy" 
(Hebr.11:1). 
 
"Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko" (Joh.4:48). "Jeesus sanoi 

hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!" 
(Joh.20:29). 
 
Näkemisestä uskoon 
 
Opetuslapsilla oli alussa "näkemistä" ja "kokemista". He olivat Jeesuksen seurassa ja näkivät monet 
ihmeelliset teot. Helluntain jälkeen Jeesus ei fyysisesti ollut heidän kanssaan; piti uskoa näkemättä. 
Israelin kansa sai nähdä ja kokea paljon ihmetekoja, mutta enimmäkseen heidän kulkunsa oli 
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"korpimaavaellusta". Kun ihminen tulee uskoon, hänelle annetaan aluksi näkemistä ja kokemista. 
Kun sitten lapsi varttuu, hän joutuu "uskon varaan":  
 
"Mua neuvo valvomaan Ja armoon juurtumaan, Uskomaan näkemättä  Ja muuta pyytämättä, Kuin 

olla lunastettu, Sun kuoloos istutettu" (Vvk.431:5).  
 
Paavalilainen usko 
 
Maailma on uskovia täynnä - mikä uskoo mihinkin. Myös uskovien keskuudessa on uskolla 
vähintäänkin eri vivahteita. Me, jotka haluamme omistaa raamatullisen uskon, kyselemme millaista 
oli Paavalin usko. Tätä meidän ei tarvitse arvailla, vaan löydämme Paavalin uskon perusteet 
Raamatusta. Häneltä on riittämiin kirjallista jäämistöä ja dokumentteja voidaksemme raamittaa 
hänen uskonsa sisällön. 
 
Paavalin usko alkoi kääntymiskokemuksella Damaskon tiellä. Hän joutui uskonsa tähden heti 
vainotuksi juutalaisten taholta. Koko hänen elämänsä oli kärsimysten täyttämää. Jo hänen 
kutsumiseensa liittyi ilmoitus, mitä tuleman pitää: "Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene; sillä hän on 

minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. 

Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden" 

(Apt.9:15-16). 
 
Paavalin uskoon kuului olennaisesti keskittyminen KRISTUKSEEN. Samalla usko oli äärettömän 
yksinkertaista:  
 
"Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä 

todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen 

rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin 

omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, 

sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee 

Jumalasta uskon perusteella" (Fil.3:7-9). 
 
Edelleen Paavalin usko oli pyhitysuskoa:  "Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, 

että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä 

eläisimme siinä?" (Room.6:1-2). 
 
Paavalin uskoa leimasi keskeneräisyys, mutta samalla myös kilvoitus ja liikkeelläolo:  
 

"Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä 

kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en 

vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen 

sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on 

minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa" (Fil.3:12-13). 
 
Ihmeteot eivät tuo uskoa 

 
Toisaalta eivät ihmeteot välttämättä herätä uskoa; niiden vaikutus on rajallinen.   
"Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet häneen" 

(Joh.12:37). 
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"Mutta Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä'. "Niin hän sanoi: 'Ei, isä 

Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen'. Mutta 

Aabraham sanoi hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku 

kuolleistakin nousisi ylös'" (Luuk.16:29-31). 
 
Rajan takana oleva Aabraham sanoi, että Jumalan sana herättää uskon - jos on herättääkseen; 
ihmeteot eivät sitä saa aikaan. On aivan väärin rakentaa Jumalan valtakunnan työtä ihmetekojen 
varaan. Sana on ainut pätevä perusta. 
 
"Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta" (Room.10:17). 
 
"Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko. Sillä 

vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin 

että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin" (Matt.24:23-24). 
 
Eikö tänäänkin ole vaara vähätellä tilaisuuksia, missä on pelkkää sanan julistusta? Pitää olla 
armolahjojen toimintaa, sairaiden paranemista, menoa ja meininkiä. Pelkkä sanan saarna ei ole 
mitään. USKOVALLA PITÄISI OLLA JANO NIMENOMAAN TOTUUDEN SANAN PERÄÄN! 
 
Eräs henkilö houkutteli minua hengelliseen tilaisuuteen sanoen: "Siellä toimivat armolahjat."  Tästä 
ei liene kovin pitkä matka siihen, että sanotaan: Täällä on Kristus! Meillä on Kristus! 
 
Lopunaikoina väärät profeetat esiintyvät myös tunnusmerkein ja ihmein - ja kansajoukot seuraavat 
haltijoissaan:  "Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan 

ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä 

pedon nähden" (Ilm.13:13-14). 
 
Ken tänään juoksee ihmeiden perässä, hän juoksee huomenna Antikristuksen perässä! 
 
Sana on tärkein 
 
Oikea usko pitäytyy Sanaan. Jos ihmeitä tapahtuu, ne ovat sivuroolissa. Sana on tärkein ja 
perustava asia. Tällä linjalla meillä on jaloja "isiä": Paavo Ruotsalainen, Osmo Tiililä, Urho 
Muroma ja Uuras Saarnivaara. Jokainenkin heistä on arvostanut armolahjoja, mutta heillä on 
kuitenkin säilynyt oikea painotus: SANA ON TÄRKEIN! 
"Usko on aina kasvanut ja edelleen kasvaa siitä, mitä on kirjoitettu. Uskonnolliset tunteet lähtevät 

leijailemaan vähemmästä, mutta myös kestävät vähemmän" (Niilo Tuomenoksa). 


