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EVANKELIUMI – JUMALAN VOIMA
MITÄ ON EVANKELIUMI?
1. Hyvä uutinen (ilosanoma) Jeesuksesta
Se on myönteinen asia, positiivinen asia, iloinen asia. Se on vertaansa vailla oleva ”uutinen”.
Uutiset yleensä kiinnostavat ihmisiä. Jo Paavalin aikana tilanne oli sama; uutiset kiinnostivat
ateenalaisia:
19. Ja he ottivat hänet ja veivät Areiopagille ja sanoivat: "Voimmeko saada tietää, mikä se uusi
oppi on, jota sinä ilmoitat?
20. Sillä outoja asioita sinä tuot meidän korvaimme kuulla. Me siis tahdomme tietää, mitä ne
oikein ovat."
21. Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin
uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. (Apt.17:19-21).
a) Uutinen
Ihmisiä tulisi tänäänkin sanan kuuloon – mutta kun ei ole aikaa! Ateenalaisilla oli aikaa. Heillä ei
ollutkaan muuhun aikaa kuin evankeliumin kuuntelemiseen – koska se oli uutinen. Onko
evankeliumilta kadonnut ”uutisarvo”? Eikö se kosketa aikamme ihmisen elämää? Eikö sen
kuunteleminen kannata? Siltä on kadonnut ”muutosvoima”. Lopun aikaan liittyy evankeliumi,
jossa ei ole voimaa:
”Sillä ihmiset ovat silloin…heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman.
Senkaltaisia karta” (2. Tim.3:2,5).
b) Keskittyy Jeesukseen
”Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta” (Apt.8:5).
1. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille
Jumalan todistusta julistamaan.
2. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen
Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna. (1. Kor.2:1,2).
”Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta” (2. Kor.4:5).
c) Se vaikuttaa
Evankeliumissa oli muutosvoima.
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6. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja
näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.
7. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni
halvattu ja rampa parani.
8. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. (Apt.8:6-8).
että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja
Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella - niinkuin tiedätte, millaisia me olimme teidän
keskuudessanne, teidän tähtenne ” (1. Tess.2:5).
d) Se vastaanotettiin
Evankeliumi vaatii ihmisen puolelta reagointia. Se voidaan sekä torjua että vastaanottaa. ”Vain
otettu lääke auttaa!” ”Armo ei ole pakkotoimi!”
”Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne
Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan
sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte” (1. Tess.2:13).
EVANKELIUMIN KOHDE
a) Tarkoitettu kaikille
”Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on
tuleva kaikelle kansalle” (Luuk.2:10).
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka
häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh.3:16).
”Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset
pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1. Tim.2:3,4).
b) Erikoisesti vähäväkisille
4. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette:
5. sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet
herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia.
6. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun." (Matt.11:4-6).

18. "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia
köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä
saamista, päästämään sorretut vapauteen,
19. saarnaamaan Herran otollista vuotta". (Luuk.4:18,19).
”Ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herralleen tämän. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalleen:
'Mene kiiruusti kaupungin kaduille ja kujille ja tuo köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat tänne
sisälle'” (Luuk.14:21).
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ILMAINEN EVANKELIUMI
a) Jumalalle ja Jeesukselle evankeliumi ei ole ilmainen
18. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja
antanut meille sovituksen viran.
19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän
rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me
pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme
Jumalan vanhurskaudeksi. (2. Kor.5:18-21).
”tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä
peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman
karitsan” (1. Piet.1:18,19).
b) Nyt julistetaan ilmaista evankeliumia
”Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin
tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu
sanoo, juokseva elävän veden virrat." (Joh.7:37,38).
”Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja
syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa” (Jes.55:1).
”Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja
joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi” (Ilm.22:17).
PAAVALIN SUHDE EVANKELIUMIIN
a) Olen velassa
13. Ja minä en tahdo, veljet, teiltä salata, että jo monesti olen päättänyt tulla teidän tykönne
saadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne, niinkuin muidenkin pakanain, mutta olen
ollut estetty tähän saakka.
14. Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa;
15. omasta puolestani minä siis olen altis teillekin, Roomassa asuvaisille, julistamaan
evankeliumia” (Room.1:13-15).
b) Minun täytyy
”Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista; minun täytyy se tehdä. Voi
minua, ellen evankeliumia julista!” (1. Kor.9:16).
c) Lähetetty julistamaan
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”Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia
Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta” (Ef.3:8).
d) Ei häpeä sitä
Paavalille evankeliumin julistaminen oli suuri kunnia:
16. Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle
pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
17. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas
on elävä uskosta" (Room.1:16,17).
MUUTOSVOIMA
Pakanallinen Rooman kaupunki olisi voinut saada evankeliumin julistajan peräytymään. Monet
mahdit ja ideologiat olivat siellä vastassa. Paavali (Paulus – vähäinen) olisi voinut pelästyä ja lähteä
helpommalle työsaralle. Mutta hänellä oli ”ase”, jonka hän tiesi tehokkaaksi. Hänellä oli ase, jonka
edessä kaikki vallat ja ideologiat joutuisivat antautumaan. Tuo ase oli evankeliumi. Se oli ”Jumalan
voima” (= dynamis). Tällä dynamiitilla varustettuna Paavali lähti rohkeasti kohtaamaan Rooman
pakanallista mahtia.
”Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi,
juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle” (Room.1:16).
DYNAMIITTIEVANKELIUMI – AINUT OIKEA
Apostolien julistama evankeliumi oli ”dynamiittievankeliumia”. Se oli ainut oikea evankeliumi.
Muu julistus oli ”toista evankeliumia”, jolle Paavali lukee ”madonluvut”:
8. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä,
minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
9. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia,
joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. (Gal.1:8,9).
DYNAMIITTIA TARVITAAN NELJÄLLÄ SEKTORILLA
1. Murtamaan suruttomuuden muureja
”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien
ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus” (Apt.17:30).
37. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille:
"Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?"
38. Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen
Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä
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ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."
40. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa
pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta". (Apt.2:37-40).
19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
20. että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille
edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. (Apt.3:19,20).
2. Murtamaan kurittomuuden muureja
Uskovat ovat hylänneet pyhityksen ja vaeltavat kurittomasti luullen kuitenkin lopulta taivaaseen
kostuvansa.
11. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu
häävaatteisiin.
12. Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole
häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi.
13. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos
pimeyteen'. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. (Matt.22:11-13).
”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa”
(Hepr.12:14).

”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).
6. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä
häntä tuntenut.
7. Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas,
niinkuin hän on vanhurskas.
8. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten
Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.
9. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata
syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. (1. Joh.3:6-9).
3. Lain varustuksien murtamiseen
Monet pitäytyvät ihmisten laatimiin sääntöihin ja syrjäyttävät samalla Jumalan sanan. Tämä on
erittäin vaarallista. Lakihenkisyys, legalismi, on yhtä vaarallista kuin synnissä eläminen.
Galatalaiset taas olivat hairahtuneet judaismiin. Tässä tarvitaan Sanan dynamiittia:
”Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette
langenneet pois armosta” (Gal.5:4).
10. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu
olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee".
11. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on
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elävä uskosta".
12. Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: "Joka ne täyttää, on niistä elävä". (Gal.3:10-12).
4. Uskontokuntien rajojen räjäyttäminen
Nämä rajat eivät ole Jumalan tekemät eivätkä hänen tahtonsa. Ne tulee räjäyttää evankeliumin
dynamiitilla taivaan tuuliin:
”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).
20. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta
uskovat minuun,
21. että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat,
niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. (Joh.17:20,21).

”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän,
nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14).
”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys
keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä”
(1. Joh.1:7).
9. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä.
10. Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta.
11. Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin
menee; sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. (1. Joh.2:9-11).
14. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta,
pysyy kuolemassa.
15. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole
iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. (1. Joh.3:14,15).
1. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa
häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt.
2. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme
hänen käskyjänsä. (1. Joh.5:1,2).
JUMALALLA ON VOIMAA
”Jumalan virta on vettä täynnä” (Ps.65:10).
”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).
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”Rikkaus ja kunnia tulevat sinulta, sinä hallitset kaikki, ja sinun kädessäsi on voima ja väkevyys.
Sinun vallassasi on tehdä mikä tahansa suureksi ja väkeväksi” (1. Aik.29:12),
Ajatelkaamme atomivoimalaitosta. Tuolla seisoo ihmeellinen rakennus, Kun saamme rakentaa
sinne johdot, saamme vastaanottaa sen voiman vaikutuksia tehtaissamme ja talouksissamme.
Samalla tavalla uskovat ovat yhteydessä taivaalliseen voimaan…Sähkövoiman heikkovirralla eivät
kaikki koneet kulje. Ne ovat liian suuria ja raskaita sille. Mutta Jumalan voimalle ei ole kyllin suurta
vastaanottajaa. Hän tahtoisi Antaa enemmän” (E. J. Honkanen, Hengen uudistus).
KRISTUKSEN VOIMA MEISSÄ
Raamattu puhuu ihmisistä, joissa Jumalan voima vaikuttaa. Heprealaiskirjeen 11. luku on ”uskon
korkeaveisu”. Siinä kerrotaan ihmisistä, jotka ”elivät Jumalan voimassa” – ja tekivät ihmeellisiä
tekoja Jumalan voiman avulla. Nooa, Aabraham, Saara, Mooses jne. olivat osallisia Jumalan
voimasta. He ”ylittivät itsensä”. Tämän jälkeenkin ovat monet uskossa tehneet ”mitä he eivät
voineet tehdä”!
26. sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt
on ilmoitettu hänen pyhillensä,
27. joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden
kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo. (Kol.1:26-27).
20. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me
anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa,
21. hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja
iankaikkisesti! Amen. (Ef.3:20,21).
”Käyttämätön Kristuksen voima on suurin synti uskovan elämässä. Lukekaamme, mitä
Hebrealaiskirjeen 10. luvussa sanotaan Jumalan Pojan veren maahan tallaamisesta!” (E. J.
Honkanen).
VOIMANSIIRTO-ONGELMIA
Jos Jumalalla on paljon voimaa ja meillä vähän, mikä on tilanteeseen syypää? Tähän meidän on
lisättävä, että Jumala tahtoo antaa meille voimaansa. Jumalan tahto on, että jokainen uskova eläisi
Hengen täyttämää elämää. Kyseessä on yhteysongelma; linjat eivät ole kunnossa.
KRISTUS ON JUMALAN VOIMA
Jumala on keskittänyt kaiken Kristukseen. Hänessä on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen
tarvitaan. Myös voimaongelmaan löytyy tässä ratkaisu. Yhteys Kristukseen merkitsee yhteyttä
Jumalaan – linja ylöspäin on tällöin kunnossa. Meihin virtaa taivaallista voimaa. Me emme saa
erehtyä tavoittelemaan pelkästään voimaa, vaan meidän tulee pyrkiä omistamaan Kristus; voima
tulee Kristuksen mukana. Me emme saa tavoitella lahjoja, vaan lahjan antajaa.
KORVAAMATON
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Nykyisessä elämässä kaikki ”pyörii sähköllä”. Sähkökaapeleiden pitää olla kunnossa. Muutoin
”kaikki pysähtyy”. Hengellisessä elämässä yhteys Kristukseen on kaiken A ja O.
”Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta” (Joh.3:27).
”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.15:5).

