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JUMALA VOI 
 
 
1. Onko sanoma? 
 
Peruslähtökohta: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta" (Joh.3:27). 
 
Puhujalla pitäisi olla sanoma, muutoin hän aliarvioi kuulijoitaan ja ihmisten aika kuluu hukkaan. 
Paroni Paul Nikolaysta kerrotaan, että kun hän etsi puhujia kokouksiin, hän kysyi: Onko hänellä 
sanoma? 
 
"Sillä paljon on niskoittelevia, turhanpuhujia ja eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa" 
(Tiit.1:10). 
"Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä" (Matt.24:4). 
"Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän 
tili tuomiopäivänä" (Matt.12:36). 
 
Hengen sanoma 
 
Seurakunnan kokouksissa pitäisi kuulua NÄIN SANOO HERRA! Tänä sekavana aikana on tietysti 
hyvä toistaa, mitä Luther on eri asioista raamatunmukaisesti kirjoittanut, mutta tärkeintä on tuoda 
esille Herran sana.  
 
"Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo" (Ilm.2:7). 
"Maa, maa, maa! Kuule Herran sana!" (Jer.22:29). 
 
Sananjulistajan vastuulla on, että hänellä on "sana Herralta". Kuulija taas kantaa vastuun 
kuulemisesta ja vastaanottamisesta. Kuulijat voivat myös käydä "hitaiksi kuulemaan". 
 
"Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi 
kuulemaan. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan 
Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa" 
(Hebr.5:11-12). 
 
 
 
Oikeat sanat 
 
Herran tahto on, että evankeliumia julistaessamme myös sanavalinta on oikea. Paavali pyytää: 
 
"Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten 
valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta; ja minunkin 
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puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni 
evankeliumin salaisuutta" (Ef.6:18-19). 
 
Kaikkien pyhien puolesta 
 
- Saarnatessaan (George Whitefield) kerran Philadelphian käräjätalon parvekkeelta hän 
huusi: "Isä Aabraham, ketä sinulla on taivaassa? Onko siellä ketään anglikaaneja? - ´Ei ole.` 
- Onko siellä ketään independenttejä (kongregationalisteja)? - ´Ei ole.` - Onko siellä ketään 
metodisteja? - ´Ei, ei, ei.` - Ketä sinulla siellä on?  - ´Emme täällä tunne noita nimiä. Kaikki 
täällä ovat kristittyjä, Kristukseen uskovia, ihmisiä, jotka ovat voittaneet Karitsan veren ja 
todistuksensa sanan kautta.`- Niinkö asia onkin? Siinä tapauksessa Jumala auttakoon 
meitä...kaikkia unohtamaan nimet ja tulemaan teossa ja totuudessa kristityiksi!"  
 
"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). 
 
2. Uusi maailma 
 
Uskoontulo merkitsee uuden maailman löytymistä ja löytämistä.  
Kolumbus löysi Amerikan v.1492. Se oli mielenkiintoinen ja jännittävä löytö. 
"Kaiken uusin silmin näen nyt." 

 

Israelille oli luvattu Kanaanin maa uusi ja ihmeellinen kokemus. "Sentähden minä olen astunut alas 
vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan 
maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä" (2 Moos.3:8). 
 
Uskovat ovat päässeet osallisiksi taivaan maasta. 
 
 
3. Jumalan lupausten maa 
 
"HERRA ON LUVANNUT HYVÄÄ ISRAELILLE"  (4 Moos.10:29). Nämä sanat on 
sovellettavissa sekä fyysiseen että hengelliseen Israeliin. 
 
Aikaisemmin rajana oli, mitä minä voin, nyt: mitä Jumala voi! 
 
4. Ruokia erämaassa 
 
"Ja kaarneet toivat hänelle leipää ja lihaa aamuin sekä leipää ja lihaa illoin, ja hän joi purosta" (1 
Kuin.17:6). 
 
"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan: en leivän nälkää 
enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen, 
pohjoisesta itään; he samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä" (Aam.8:11-12). 
 
5. Antaa ilmestyksen Hengen 
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"anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille 
viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan" (Ef.1:17).  
 
Ilman tätä Henkeä me emme voi nähdä, mitä Jumala voi tehdä. Jumalan ilmestymiselle emme saa 
laittaa aikaa emmekä tapaa. 
 
6. Antaa ylistyksen Hengen 
 
"panemaan Siionin murheellisten päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä 
murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan"  
(Jes.61:3).  
 
Tänään masentuneita ihmisiä on paljon. Luther puhui jopa "masennuksen Perkeleestä". Niilo 
Tuomenoksa taas sanoo: "Synkkyys kristillisyydessä on kotoisin syvyydestä." 
 
7. Voi lohduttaa 
 
"Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken 
lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, 
jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa 
ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee 
meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta" (2 Kor.1:3-5). 
"Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla" (2 Kor.7:6). 
Uskonystävän vierailu voi lohduttaa, tai kirje tai puhelu. 
 
8. Voi kasvattaa meitä 
 
Jumala tahtoo viedä meitä hengellisestä ikäkaudesta toiseen.  "Sillä Jumalan armo on ilmestynyt 
pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja 
maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa" 
(Tiit.2:11-12).  
 
Meistä saattaa tuntua, että olemme kovapäisiä oppilaita Jumalan koulussa. Mutta Jumala on 
kärsivällinen opettaja. Saamme pyytää joka aamu: anna minun tänään oppia jotakin uutta sinun 
valtakuntasi salaisuuksista! 
 
9. Voi olla heikoissa väkevä 
 
Uskossa eläminen ei ole sielunvoimistelua. Saamme olla heikkoja. Saamme vain riippua 
sinapinsiemenen uskolla Herrassa kiinni.  
 
"Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee 
minun nimeni" (Ps.91:14). 
 
"Vahvoina hetkinä hänen kätensä pitivät kiinni Kristuksesta, ja heikkoina hetkinä Kristus piti kiinni 

Paavosta." 

 

Meidän tulee kilvoitella, mutta  kaikki ei olekaan kuitenkaan meistä kiinni, vaan takana on Jumalan 
valinta:  
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"Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä 
tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan 
rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme" (Room.8:38-39). 
 

"Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, 
Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä" (2 Kor.12:10). 
 
10. Voi tehdä tyytyväisen ihmisen 
 
Maailmassa on paljon tyytymättömiä ihmisiä. Mistä se johtuu? Tulonjako on kovin epätasaista. 
Kuinka kerjäläinen voi olla tyytyväinen? 
 
"Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan 
päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja 
minun osani iankaikkisesti. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani 
Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi" (Ps.73:25,26,28). 
 
Kristinusko eräs paradoksi: tyytyväinen kerjäläinen. Onko uskova sitten tyhjästä hyvillään? Ei 
suinkaan! Hän on saanut valtavan perinnön.  
 
"kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on 
valkeudessa" (Kol.1:12). 
 
Tästä perinnöstä uskova on saanut jo etumaksun: "Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet 
totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen 
sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen 
kirkkautensa kiitokseksi" (Ef.1:13-14). 
 
11. Voi yhdistää kristikansan 
 
Tähän tarvitaan uskovien puolelta vain kaksi asiaa:  
 
1) Otetaan vakavasti  Jeesuksen käsky:  
 
"Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - että 
tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on 
keskinäinen rakkaus" (Joh.13:34-35). 
 
2) Otetaan malli alkuseurakunasta. 
 
12. Jumalan voima on Jeesuksessa 
 

Syntiselle Jeesus on ainut mahdollisuus päästä Jumalan voiman vaikutuspiiriin. 
 
"Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä "on"; sentähden tulee hänen 
kauttaan myös niiden "amen", Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme" (2 Kor.1:20). 
 
"Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja 
laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, että heidän 
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sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen 
koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja 
tiedon aarteet ovat kätkettyinä" (Kol.2:1-3). 
"Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna 
hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi 
runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. 
Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se 
pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka 
pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään 
tehdä" (Joh.15:1-5). 
 
"Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä" (1 Kor.12:27). 
 
"Vähäisinkin, mitä hänestä näet, on pelastava sinut, vähäisinkin kosketus häneen on parantava 

sinut" (Kallis hunajan pisara). 
 
13. Ota vastaan! 
 
Meille jää Jumalan voiman suhteen vain vastaanottajan rooli. Meidän tulee alentua kerjäämään. 
Jeesus kulkee tänäänkin alhaalla. Hänellä on vastaanotto ainoastaan "maan alimmissa paikoissa". 
Me kuljemme usein ylemmissä sfääreissä - ja emme näin kohtaa Vapahtajaamme. "Niin alhaalla ei 

kukaan kulje, ettei siellä Jeesus ois." 

 

"Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. 
Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä" (1 
Joh.4:16). 
 
 


