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SUURI JUMALA - PIENI IHMINEN 

 
 

I SUURI JUMALA 

 

"Jeesus ei kuulu maailman suurimpien ihmisten ryhmään. Voitte puhua Aleksanteri Suuresta tai 

Napoleonista, jos tahdotte...Jeesus on erilainen. Hän ei ole lisänimeltä Suuri. Hän on ainoa. Hän 

on yksinkertaisesti Jeesus. Tähän ei ole mitään lisättävää...Charles Lambin kerrotaan sanoneen: 

´...jos Shakespeare tulisi tähän huoneeseen, nousisimme kaikki ylös tervehtiäksemme häntä, mutta 

jos tuo henkilö tulisi, lankeaisimme kaikki maahan ja yrittäisimme suudella hänen vaippansa 

lievettä`" (Garnegie Simpson).. 

 

Jumala on 

 

Koko luomakunta huutaa: JUMALA ON! Ateisti joutuu ahdistetuksi nurkkaan meni hän minne 

tahansa. Makromaailman ja mikromaailman todistus on täysin yhteneväinen.  

 

Millainen Jumala? 

 

Luomakunnan jumalatodistus on niin vääjäämätön ja niin vastaan sanomaton, että harvat voivat sen 

kiistää. Sen sijaan tulee erimielisyyttä Jumalan olemuksesta: millainen Jumala on? Ihmisellä on 

taipumusta muovata Jumala omien kuvitelmiensa mukaisesti. Tämä jumalakuva on kuitenkin 

harhaanjohtava ja väärä. Vain Raamattu ilmaisee meille, millainen Jumala todellisuudessa on. 

 

RAAMATUN JUMALA 

 

1) Tehnyt taivaan ja maan. "Minä olen hebrealainen, ja minä pelkään Herraa, taivaan Jumalaa, 

joka on tehnyt meren ja kuivan maan" (Joona 1:9).  "Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, 

mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä" 

(Apt.17:24).  "Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: 

"Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on!" (Apt.4:24). 

 

Aikojen lopulla nykyinen taivas ja maa hävitetään ja tapahtuu uusi luominen: "Sillä katso, minä 

luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu" 

(Jes.65:17). 

 

2) Luomakunnan ylläpitäjä. Jumala ei ole vain kerran tätä kaikkea luonut ja pannut systeemiä 

pyörimään, hän myös pitää huolen jatkuvuudesta. Ellei olisi Jumalan ylläpitävää voimaa, kaikki 

romahtaisi alle aikayksikön. 

 

3) Kaikkialla oleva. Me elämme Jumalan maailmassa. Joka paikassa on näkyvissä Luojan käden 

jälki.  "sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme" (Apt.17:28). 
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"Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun Henkesi olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä? Jos 

minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä; jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä 

olet siellä. Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin 

sinun kätesi minua taluttaisi, sinun oikea kätesi tarttuisi minuun" (Ps.139:7-10). 

 

4) Ihmisen luoja. Ihminen on ihmeellisin Jumalan luomuksista. Ihminen ei ole eläinkunnan yksilö, 

vaan suurenmoisin Jumalan teoista.  "Sillä hän on meidän Jumalamme, ja me olemme kansa, jota 

hän paimentaa, lauma, jota hänen kätensä kaitsee" (Ps.95:7) 

 

5) Maa on hänen astinlautansa.  "Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on 

minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun 

leposijani?" (Jes.66:1). 

 

6) Jumalalla on suuri käsi. Uskovat ovat hyvässä turvassa hänen kädessään.  "Minun Isäni, joka 

on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä" 

(Joh.10:29).  

 

1. Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen, Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Kaikille tilaa 

riittää, kaikille paikkoja on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton. 

 

2. Jumala meitä kutsuu nyt suojaan turvaisaan. Jumala meitä kutsuu ja kantaa voimallaan. 

Milloinkaan ei hän hylkää, lastensa kanssa hän on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton. 

 

7) Saatanakin on Jumalan käskyläinen, Jumalan kahlekoira. Jumala laittaa sillekin 

toimintarajat.  

 

"Mutta ojennapa kätesi ja koske kaikkeen, mitä hänellä on: varmaan hän kiroaa sinua vasten 

kasvojasi." Niin Herra sanoi saatanalle: "Katso, kaikki, mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi; älä 

vain koske kädelläsi häneen itseensä". Ja saatana meni pois Herran edestä" (Job 1:11-12). 

 

"Mutta ojennapa kätesi ja koske hänen luihinsa ja lihaansa: varmaan hän kiroaa sinua vasten 

kasvojasi." Herra sanoi saatanalle: "Katso, hän olkoon sinun käsissäsi; säästä kuitenkin hänen 

henkensä" (Job 2:5-6). 

 

8) Luonnonvoimat tottelevat Jumalaa.  "Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle 

tulikiveä ja tulta, Herran tyköä taivaasta,  ja hävitti nämä kaupungit ynnä koko lakeuden sekä kaikki 

niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvullisuuden" (1 Moos.19:24-25).  "Ja ihmiset ihmettelivät 

ja sanoivat: "Millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat?" (Matt.8:27). 

 

Lopunajan vitsauksissa näkyy selvästi Jumalan herruus luonnonvoimien ylitse: maajäristykset, 

aurinko ja kuu pimenevät, tähdet putoavat taivaalta, nälänhätä, vuoret ja saaret siirtyvät sijoiltaan, 

paahtava helle, raesateet jne. 

 

9) Ihmisen parantaja. Jumala on paras ja ylin lääkäri. Hän tuntee ihmisen joka solun. Hän tietää 

ihmisen jokaisen osan keskinäisen riippuvuuden ja yhtenäisyyden.  

 

"minä olen Herra, sinun parantajasi" (2 Moos.15:26). "Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, 

mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki 

sinun sairautesi" (Ps.103:2-3). 
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Kolme parannusmenetelmää: 

a) Ihmisen oma parannusmekanismi toimii. Flunssa voi ajan kanssa parantua itsestään ilman 

lääkkeitä. 

b) Lääkärit toimivat välikätenä. 

c) Ihmeparantumiset. 

 
10) Luo ihmisen uudeksi. Synti teki pahaa jälkeä ihmisestä. Ihminen turmeltui täysin päästä 

kantapäähän. Tarvitaan jumalallinen voima ihmisen ennallistamiseen. Ihmisen uudistaminen 

perustuu Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Uudistaminen on kolmivaiheinen: 

 

1. Uudestisyntyminen:  "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei 

voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 

2. Pyhittyminen: "Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa 

muodon teissä" (Gal.4:19). 

3. Uusi ruumis:  "Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa 

Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa 

ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi" 

(Fil.3:20-21). 

 

11) Paljon apulaisia.  "Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa: kuka on nämä luonut? Hän, joka 

johdattaa esiin niitten joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki; suuri on hänen voimansa 

ja valtainen hänen väkensä: ei yksikään jää häneltä pois" (Jes.40:26).  "Sinä teet tuulet sanasi 

saattajiksi, palvelijoiksesi tulen liekit" (Ps.104:4).  "Jumalan sotavaunuja on kymmenet tuhannet, on 

tuhannen kertaa tuhannet" (Ps.68:18). 

 

12) Viisas Jumala.  "Etkö tiedä, etkö ole kuullut: Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut 

maan ääret? Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton" (Jes.40:28).  "Oi sitä 

Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja 

käsittämättömät hänen tiensä!" (Room.11:33). 

 

13) Voimallinen Jumala. "Meidän Herramme on suuri, suuri voimassansa" (Ps.147:5).  "Katso, 

kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ovat kuin tomuhiukkanen vaa'assa. Katso, 

merensaaret hän nostaa kuin hiekkajyvän" (Jes.40:15). 

 

------------------------------ 

 

II PIENI IHMINEN 

 

Suhteellisuuden taju 
 

Kauan sitten, kun ihminen ei vielä tuntenut maailmankaikkeuden valtavuutta, hän on voinut luulla 

olevansa melkoinen "maailman napa". Tiedon lisääntyessä nämä haaveet ovat musertuneet. Ihminen 

on pienen pieni piste maapallolla. Maapallo taas on häviävän pieni piste avaruudessa. 

 

Lyhyt elämä 
 

Ihmisen elämä on lyhyt ja hauras. Nuorenakin elämä voi päättyä. Pisimmilläänkin elämä kulkee 

nopeasti ohitse: "Kuin unelma kiitävi elämä pois."  "Meidän elinpäivämme ovat 

seitsemänkymmentä vuotta taikka enintään kahdeksankymmentä vuotta; ja parhaimmillaankin ne 

ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niin kuin me lentäisimme pois" (Ps.90:10).  "Minun 
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päiväni rientävät juoksijata nopeammin, pakenevat onnea näkemättä, ne kiitävät pois niin kuin 

ruokovenheet, niin kuin kotka, joka iskee saaliiseen" (Job 9:25-26). 

 

Ylpeä ihminen 

 

Pieni ihminen ei halua olla pieni. Hän haluaa kurottautua taivaaseen:  "Niin käärme sanoi vaimolle: 

"Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän 

silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan" (1 Moos.3:4-5).  

"Ja he sanoivat: "Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu 

taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan" (1 Moos.11:4). 

 

"Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni 

korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen 

itseni Korkeimman vertaiseksi`" (Jes.13:13-14). 

 

Syntinen ihminen 
 

Ihmisen pienuuteen liittyy kiinteästi hänen hengellinen alamittaisuutensa, syntisyytensä.  

 

"Ken tahansa syntyy, syntyy Aadamina, tuomittuna tuomittujen joukossa, ja huonon 
elämänsä johdosta hän tulee vielä huonommaksi Aadamiksi" (Augustinus). 

 

Uskovan tie - tie alaspäin 

 

Kun Jumala herättää ihmisen, ihmisessä alkaa pienentyminen. Ylpeä ihminen lyödään raajarikoksi:  

 

"Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän 

koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin 

että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan" (1 Moos.32:24-25). 

 

"Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta 

leimahti hänen ympärillänsä; ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, 

miksi vainoat minua?" (Apt.9:3-4). 

 

"Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä" (Joh.3:30). 

 

Jumalan koulussa on määrä kasvaa ylpeästä ihmisestä nöyrä Jumalan palvelija. Siihen tarvitaan 

paljon ruoskaa. "Jumala on minua koko elämäni ajan lyönyt rautaruoskalla, ja se on ollut minulle 

tarpeellista" (Paavo Ruotsalainen). 

 

Suuret luulot itsestänsä 

 

Uskova voi kuvitella liikoja itsestänsä.  "Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, 

niin hän pettää itsensä" (Gal.6:3). 

 

"Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella 

itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, 

minkä Jumala on kullekin suonut" (Room.12:3). 

 

Uskovilla ei ole syytä kateuteeen: 
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"Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama 

tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin 

olemme toistemme jäseniä; ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on 

annettu" (Room.12:4-6). 

 

"Suuremmille armoille pyrkivien tulisi muistaa, että monien lahjojen omistajaa lyödään. Suuret 

menevät kontaten taivaaseen" (Niilo Tuomenoksa). 

 

Jumalanmiesten käsityksiä itsestänsä 
 

Paavali: "Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikäänkuin 

keskensyntynyt. Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi 

kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa" (1 Kor.15:8-9). 

 
"Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut 

maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin" (1 Tim.1:15). 

 

"vaikka en olekaan mitään" ( 2 Kor.12:11). 

 

Martti Luther: "Ei niin, sinä narri, kuuntele ja anna minun sanoa: ensiksikin pyydän, että minun 

nimestäni vaiettaisiin eikä annettaisi kutsua itseään luterilaiseksi, vaan kristityksi...Miten kävisi 

päinsä, että minun poloisen, haisevan matosäkin, että minun kurjalla nimelläni nimitettäisiin 

Kristuksen lapsia. Ei niin rakkaat ystävät, hävittäkäämme puoluenimet ja olkaamme vain kristityitä, 

kun meillä on Kristuksen oppi" (Martti Luther). 

 

Paavo Ruotsalainen: "Te ette osaa minua niin paljon häväistä ja halveksia, kuin minä luontoni ja 

syntyperäni puolesta tunnen itseni Herran edessä kelvottomaksi." 

 

 

 

 

 

 


