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MISSIO SAVO 
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Leppävirta (Ikosilla) 
Raamattutunti 
Väinö Hotti 
 
 
TE SAATTE VOIMAN 
 
 
"Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat 
Israelille valtakunnan?" Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä 
oman valtansa voimalla on asettanut, vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja 
te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina 
maan ääriin saakka" (Apt.1:6-8). 
 
Raamatun lupaukset 
 
Raamatussa on paljon, tuhansia lupauksia. Eräs näistä koskee Pyhän Hengen saamista:  "Ja kun hän 
oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan 
odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi 
vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen" (Apt.1:4-5). 
 
Sama lupaus tulee esille Vanhassa Testamentissa: "Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja 
kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani" 
(Jer.31:33). Vanha Testamentti antoi Jumalan kymmenen käskyn kautta ohjeet, joiden mukaan 
ihmisen tuli elää, mutta Pyhä Henki on voima näiden käskyjen täyttämiseen. 
 
Pyhä Henki on lahja 
 
Pyhä Henki on Jumalan lahja ihmisille. Lahjan hyväksi ei tarvitse tehdä töitä. Se on meille 
ilmainen, mutta ei Jeesukselle. Hän ansaitsi tämän lahjan meille kuolemallaan. 
Noita Simon pyrki ostamaan rahalla Jumalan lahjan:   "Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin 
sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa  ja sanoi: "Antakaa minullekin se 
valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen". Mutta Pietari sanoi hänelle: 
"Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla 
saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan 
edessä" (Apt.8:18-21). 
"Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat 
tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen 
Jeesuksen" (Apt.3:19-20).  
"Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, 
jotka häntä tottelevat" (Apt.5:32). 
 
Seurakunnan syntymäpäivä 
 
Helluntaina syntyi kristillinen seurakunta. Oliko tämä seurakuntamalli kaikiksi ajoiksi vaiko 
vähäinen alku? Rooman kirkko katsoo, että se oli tammenterho, josta sitten myöhemmin kasvoi 
uljas tammi: "Me katolilaiset toteamme punastumatta, niin, me toteamme ylpeinä: katolilaisuus ei 
ole suorastaan eikä joka suhteessa samaa kuin alkukristillisyys tai edes itse Kristuksen sanoma yhtä 
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vähän kuin täysin kasvanut tammi on sama kuin tammenterho…Kristuksen sanoma ei olisi mikään 
elävä sanoma eikä hänen kylvämänsä siemen mikään elävä siemen, jos se ikuisesti olisi jäänyt 
tuoksi pieneksi siemeneksi vuodelta 30 levittelemättä juuriaan ja käyttämättä hyödykseen vieraita 
aineksia ja jollei se näiden vieraiden ainesten avulla kypsyisi puuksi, jonka oksille taivaan linnut 
tekevät pesänsä" (Tubinbgenin katolisen yliopiston professori Karl Adam).  -Tämä kysymys on 
ratkaisevan tärkeä. Jos alkuseurakunta ei ole malli, vaan ainoastaan pieni alku, kullakin yhteisöllä 
on oikeus muokata seurakunta mieleisekseen. Jos taas se on esimerkki, seurakuntien tulee 
kilvoitella sen kaltaiseksi. 
 
Dynamiittia 
 
Alkukielessä voimasta käytetään (Apt.1:8) sanaa dynamis.  Sana dynamis esiintyy UT:ssa peräti 118 
kertaa. Sanaa käytetään Jumalan voimasta, Matt.22:29; Jeesuksen Kristuksen voimasta, 1 Kor.5:4; 
evankeliumin voimasta, Room.1:16; Pyhän Hengen voimasta, Room.15:13  ja ristin voimasta, 1 
Kor.1:18. Jeesus tulee toisen kerran suurella voimalla ja kirkkaudella:  "Ja silloin Ihmisen Pojan 
merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan 
tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella" (Matt.24:30). 
 
Voimakysymys 
 
Kristillisyydessä on ennen kaikkea kysymys voimasta. Kristinusko ei ole pelkkää ideologiaa. On 
tärkeää, ettei kristinuskosta tehdä pelkkää oppia. Elämänmuutos sisältyy erottamattomana osana 
uskoon. 
 
Vanhurskauttaminen (asemanmuutos) ei ole mahdollista ilman voimaa. Siinähän tapahtuu 
siirtyminen pimeydestä valkeuteen, saatanan orjasta Jumalan lapseuteen ja kuolemasta elämään. 
Psalmissa 40 kerrotaan kuinka suuresta asiasta pelastuksessa on kysymys:  "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). "Hän tuli omiensa tykö, ja hänen  omansa eivät ottaneet häntä 
vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, 
jotka uskovat hänen nimeensä" (Joh.1:11-12). 
 
Pyhitys on myös mahdoton asia ilman voimaa. Synnin kahleet ovat rikkomattomat. Syvyyden silkit 
ovat vahvaa tekoa. Tarvitaan Jumalan voima syntitottumusten murtamiseen, Room.6. 
 
Ihminen on kokonaisuus 
 
Ihminen on kokonaisuus. Jos sisäinen elämä kärsii voimattomuudesta, se lyö leimansa myös koko 
ruumiiseen.  "Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Sillä 
yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni; minun nesteeni kuivui niinkuin kesän 
helteessä" (Ps.32:3-4). "Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa. Se on 
terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi" (Snl.3:7-8).  "Armahda minua, Herra, 
sillä minulla on ahdistus; minun silmäni on surusta riutunut, niin myös minun sieluni ja ruumiini. 
Sillä minun elämäni kuluu murheessa ja minun vuoteni huokauksissa. Minun voimani on rauennut 
pahain tekojeni tähden, ja minun luuni ovat riutuneet" (Ps.31:10-11). "Terveydeksi on iloinen 
sydän, mutta murtunut mieli kuivuttaa luut" (Snl.17:22).  
 
Voimaton ihminen 
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Lähtökohta on siinä, ettei ihmisellä ole luontovarustuksensa puoleen lainkaan voimaa ja 
edellytyksiä Jumalan tahdon tekemiseen. "Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, 
ellei hänelle anneta taivaasta" (Joh.3:27). "Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo 
suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä" (2 Kor.4:7). 
 
Omavoimaisuus 
 
Toisaalta: kyllä ihmisellä voimaa on. Omavoimaisuus on ihmisen ongelma. "Sillä minun kansani 
on hullu; eivät he tunne minua. He ovat tyhmiä lapsia eivätkä ymmärtäväisiä; he ovat viisaita 
tekemään pahaa, mutta tehdä hyvää he eivät taida" (Jer.4:22). Kun seuraa ihmisten elämää, heillä 
on voimaa ja tarmoa asioihin, jotka turmelevat sekä yksityistä että yhteisön elämää. Ihminen on 
suuntautunut elämälle kielteisiin asioihin ja arvoihin. Syntiinlankeemuksen seurauksena ihminen 
haluaa tehdä pahaa, rikkoa Jumalan tahdon. Hänen "ruokansa" on tehdä saatanan tahto ja toteuttaa 
sitä. Mutta koska  Jumalan laki on myös "elämän oma laki", tästä tulee vaikeuksia. Vanha 
kristinoppi sanoo: "Syntiinlankeemuksessa Jumalan kuva ihmisessä turmeltui. Ihminen mieltyi 
pahaan. Hänellä ei enää ole halua eikä voimaa hyvään" (KO 22).  
 
Jumalalla on voimaa 
 
"Kerran on Jumala sanonut, kahdesti olen sen kuullut: väkevyys on Jumalan" (Ps.62:12). On 
lohdullista tietää, että Jumalalla on voimaa, jopa yllin kyllin. Hän, joka loi maailman ja pitää sen 
yllä, ei kärsi voimapulaa kuten me. Ja mikä tärkeintä: hän on halukas antamaan voimaansa myös 
heikolle ihmiselle!  Uutta voimalaa ei tarvitse perustaa. Kapasiteettia on tarjolla riittävästi. 
 
Voimajohdot kuntoon 
 
Voimasta ei ole mitään hyötyä, elleivät vastaanottimet ole kunnossa. Tarvitaan voimajohto ja pätevä 
vastaanotin. Kun nämä ovat kunnossa, voimaa riittää. Voiman vähäisyys johtuu johdon ja 
vastaanottimen vajavaisuudesta. Paratiisissa katkesi voimajohto ylöspäin. Jeesuksen kuolemassa 
tämä linja jälleen avattiin. Henkilökohtainen yhdistäminen taivaalliseen voimaverkkoon tapahtuu 
vanhurskauttamisen ja uudestisyntymisen kautta. Näissä hengellisissä tilaisuuksissa pyritään 
korjaamaan kaapeleita ja vastaanottamia niin, että saisimme yhä enemmän taivaallista voimaa 
käyttöömme - sekä itsemme että ympäristömme hyväksi. Jumalan sanassa on valtava lupaus:  
"Autuaat ne, jotka sinun huoneessasi asuvat! He kiittävät sinua alati. Sela. Autuaat ne ihmiset, 
joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat! Kun he käyvät Kyynellaakson 
kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi, ja syyssade peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta 
voimaan, he astuvat Jumalan eteen Siionissa" (Ps.84:5-8). 
 
Opetuslapset ennen helluntaita 
 
Opetuslapset olivat Jeesuksen koulussa kolmisen vuotta. He saivat pätevän opetuksen. Lisäksi heillä 
oli laaja tieto Vanhasta Testamentista. Mutta jotakin ratkaisevaa kuitenkin puuttui. Tämä vaje tuli 
esille mm. epäilevässä Tuomaassa:  "Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle: "Me näimme 
Herran". Mutta hän sanoi heille: "Ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani 
naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko" (Joh.20:25). Kun tänään ihmiset 
sanovat: "Sellaisia Tuomaitahan me ollaan", unohdetaan, että Tuomas epäili ennen helluntaita, 
ennen Pyhän Hengen saamista. Samoin viitataan kieltäjä Pietariin (Matt.26:69-75). Edelleen on 
syytä huomauttaa, että Pietari kielsi Jeesuksen ennen helluntaita. Tuomaalla ja Pietarilla ei ollut 
Pyhän Hengen voimaa. He olivat voimattomia. Sama heikkous rasitti muitakin opetuslapsia:  
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"Mutta tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset kävisivät toteen." Silloin kaikki 
opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat" (Matt.26:56). 
 
Ainutlaatuinen helluntai 
 
Ennustusten toteutuminen. Helluntai on määrätyssä mielessä ainutkertainen. Silloin toteutui 
Vanhan Testamentin ennustukset Jumalan tulemisesta ihmisen sydämeen. Helluntaina alkoi uusi 

armotalouskausi, Pyhän Hengen aikakausi. Tähän asti Jeesus oli ollut fyysisesti opetuslasten 
kanssa, heidän tykönänsä ja luonansa, nyt hän tuli heidän sydämeensä. "Jos joku rakastaa minua, 
niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja 
jäämme hänen tykönsä asumaan" (Joh.14:23).  "Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku 
kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen 
kanssaan, ja hän minun kanssani" (Ilm.3:20). 
 
Ulkoiset merkit olivat osin ainutkertaiset:  "Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki 
yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti 
koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja 
asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat 
puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi" (Apt.2:1-4). 
 
Seurakunnan kohdalla tämä merkitsi mullistavaa muutosta. Helluntai oli vedenjakaja: On 
jumalanpalvelus ennen helluntaita ja helluntain jälkeen. Helluntai merkitsi vanhatestamentillisen 
kansankirkkoseurakunnan lakkautumista ja uuden uskovien yhteisön (ekklesian) muodostumista. 
Tämä vaikutti myös mullistavasti jumalanpalveluksen muuttumiseen, josta selkein sanoin puhutaan 
Hebrealaiskirjeessä - vanhaan seremonialliseen jumalanpalvelukseen ei ole enää paluuta.  
Pappiskeskeinen, loistokas seremoniajumalanpalvelus muuttui yleisen pappeuden pohjalta 
toimivaksi armolahjajumalanpalvellukseksi. "Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on 
jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä 
selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi" (1 Kor.14:26). 
 
Toistuva helluntai 
 
Henkilökohtaisesti jokaisen on koettava "oma helluntainsa". Ilman helluntaita ei ole todellista 
hengellistä elämää. Helluntai merkitsee Pyhän Hengen saamista uudestisyntymisen yhteydessä: 
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan 
valtakuntaa" (Joh.3:3). Ennen Pyhän Hengen saamista usko on vain "totenapitämistä". 
 
Tahto on - voimaa ei 
 
Paavali ilmaisee Room.7. tahdon ja resurssien välisen ristiriidan: "Tahto minulla kyllä on, mutta 
voimaa hyvän toteuttamiseen ei" (Room.7:18). Tämä on herätyksen tilassa olevan kokemus ja 
tunnustus. Toisaalta tämä pitää myös paikkansa uskovasta hänen omien mahdollisuuksiensa 
suhteen. Room.8. taas tuo ratkaisun tähän "voimaongelmaan":  "Sillä mikä laille oli mahdotonta, 
koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen 
lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus 
täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen" (Room.8:3-4). 
 
Voisimme verrata uskovan voimattomuuskysymystä junaan. Junavaunut seisovat Kuopion 
asemalla. Niillä on tavoitteena Helsinki, mutta on eräs probleema: voima puuttuu. Ne sanovat: halu 
meillä on mennä Helsinkiin, mutta ei voimaa. Sitten tulee ratkaisu: iso vahva veturi tulee valittavien 
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vaunujen eteen ja sanoo: MINÄ VOIN. Ja niin kohta juna on matkalla Helsinkiin. Voimakysymys 
on ratkaistu. 
 
Apostolit 
 
"Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle 
annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy." Ja hän tarttui hänen oikeaan 
käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat, ja hän hypähti 
pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen 
Jumalaa" (Apt.3:6-8). 
 
"Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan 
todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta 
paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin 
heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut 
kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi 
ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan" (1 Kor.2:1-5).  "Sillä Jumalan valtakunta ei ole 
sanoissa, vaan voimassa" (1 Kor.4:20).   
 
"että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja 
Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella" (1 Tess.1:5). 
 
Voimallinen sana 
 
Jumalan sana ja voima kuuluvat yhteen.  "Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli" (1 
Moos.1:3).  "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).  "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).   
 
"Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, 
juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle" (Room.1:16). 
 
"Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se 
on Jumalan voima" (1 Kor.1:18). 
 
 "Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän 
näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, 
jonka kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen 
olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, 
istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa" (Hebr.1:1-3). 
 
"Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; 
sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole 
minun nimeäni kieltänyt" (Ilm.3:8). 
 
Voiman henki 
 
Pyhä Henki on nimenomaan voiman henki.  "vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte 
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voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja 
Samariassa ja aina maan ääriin saakka" (Apt.1:8). 
 
"Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden 
hengen" (2 Tim.1:7). 
 
Orjan elämään kuuluu pelko, vaan ei lapsen elämään.  "Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä 
ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! 
Isä!" (Room.8:15). 
 
Todistamisvoima 
 
"vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani 
sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka" (Apt.1:8). 
 
Jeesus sanoi, että Pyhän Hengen saamisen seurauksena opetuslapsista tulee Jeesuksen todistajia. 
Pyhä Henki antaa siis voiman todistamiseen.  
Todistaminen on oikeustermi, kuten vanhurskauttaminenkin. Todistaja on silminnäkijä:  "Mikä 
on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin 
kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta" (1 Joh.1:1).  "Sillä me emme seuranneet 
viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen 
voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai 
Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä 
ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt". Ja tämän äänen me kuulimme 
tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella" (2 Piet.1:16-18). Todistaja ei saa 
kertoa juoruja eikä myös puhua omiaan: "Katso, sentähden minä käyn niiden profeettain kimppuun, 
sanoo Herra, jotka varastavat minun sanani toinen toiseltansa. Katso, minä käyn niiden profeettain 
kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat: 'Se on Herran 
sana' (Jer.23:30-31). Eikä hän myös saa sortua unien kertomiseen:  "Se profeetta, jolla on uni, 
kertokoon unensa; mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä 
tekevät oljet jyvien seassa? sanoo Herra" (Jer.23:28). Hänen on pidättäydyttävä näkemäänsä ja 
kokemaansa. Oikea kristillisyys on "kokemuskristillisyyttä".  
 
Uskovan tehtävä on todistaa kokonaisvaltaisesti, sekä sanoillaan että teoillaan. Todistaminen 
merkitsee uskollisuutta marttyyriuteen saakka. Alkukielessä (Apt.1:8) on sana martyres. 
 
Lopunajan kristillisyys 
 
Lopun aikana kristillisyys on voimatonta.  "heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät 
sen voiman. Senkaltaisia karta" (2 Tim.3:5). Tähän kristillisyyteen ei kuulu muutosvaatimus eikä 
muutoksen kokeminen. Vanhurskauttaminen ja uudestisyntyminen ovat suljetut pois. Uskova on 
kuten kuka tahansa "tavallinen ihminen". Tavallinen kansa elää synnissä ja teologit 
vanhurskauttavat sen puhumalla seurakunnasta "syntisten yhteisönä". 
 
Ketkä saavat voiman? 
 
Jumalan ihmisille on ollut yhteistä, että he ovat eläneet Jumalan voimassa. He olivat itsessään yhtä 
heikkoja kuin kuka muu tahansa, mutta siitä huolimatta he tekivät voimatekoja. "Hän antaa 
väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret 
miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he 



 7 

kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy" (Jes.40:29-
31). 
 
Herraa odottavat saavat uuden voiman. Herran odottaminen ja ikävöiminen merkitsee sitä, että 
uskova on tullut riippuvaiseksi Herrasta. Hän odottaa kaikkea Herralta:  "Katso, niinkuin palvelijain 
silmät katsovat heidän isäntäinsä käsiin, ja niinkuin palvelijattaren silmät katsovat hänen 
emäntänsä käsiin, niin meidän silmämme katsovat Herran, meidän Jumalamme, puoleen, kunnes 
hän armahtaa meitä. Ole meille armollinen, Herra, ole meille armollinen" (Ps.123:2-3). 
 
Päivä vain 
 
Jumala ei anna voimaa varastoon. Voima tulee kutakin hetkeä varten. Jeesus kieltää tulevaisuuden 
murehtimisen. "Rautaa ja vaskea olkoot sinun salpasi; ja niinkuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun 
voimasikin" (5Moos.33:25).  On muistettava, että meille annetaan riittävä voima aina eteentulevien 
tehtävien mukaan. "Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, 
hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn 
siitä, niin että voitte sen kestää" (1 Kor.10:13). 
 
Heikoissa esille 
 
Jumala on nähnyt hyväksi saattaa voimansa esille heikkojen kautta. "Sillä katsokaa, veljet, omaa 
kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan 
sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä 
on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään,  ja sen, 
mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, 
tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä" (1 
Kor.1:26-29). 
 
"Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi 
heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima 
asettuisi minuun asumaan. Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, 
vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä" (2 
Kor.12:9-10). 
 
Ylösnousemusvoima 
 
Uskovan käytössä oleva voima on ylösnousemusvoimaa.  "Niin olemme siis yhdessä hänen 
kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän 
kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme 
hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä 
ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan 
ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi" (Room.6:4-6). 
 
"tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, 
tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta" (Fil.3:10). 
 
Voiman janoaminen 
 
Kun ihminen on päässyt uudestisyntymisen kautta osalliseksi Jumalan voimasta, hän on samalla 
päässyt osalliseksi "tulevan maailmanajan voimista":  "ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja 
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tulevan maailmanajan voimia" (Hebr.6:5). Jano yltyy: Jeesus tyydyttää uskovan tyydyttämättömällä 
tyydytyksellä. Uskovan jokapäiväinen pyynnön tulisi olla: Täytä minut tänään Pyhällä Hengelläsi.  
"Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä" (Ef.5:18). 
Elisa halusi enemmän Elian Henkeä. "Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle: "Pyydä minua 
tekemään hyväksesi jotakin, ennenkuin minut otetaan pois sinun tyköäsi". Elisa sanoi: "Tulkoon 
minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa" (2 Kun.2:9). Virressä veisaamme: Suo, Herra, sama 
Henkes meille, kuin annoit kerran apostoleille." 
Uskova ei janoa vain Herran voimaa, vaan Herraa itseänsä.  "Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, 
etsikää alati hänen kasvojansa" (Ps.105:4). 
Herrassa meillä on kaikki:  "Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on 
tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi" (1 
Kor.1:30). 
"Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti" (Kol.2:9). 


