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Missio Savo ry
Juankoski 24.4.2010
Raamattutunti: Väinö Hotti
HERRASSA VÄKEVÄ
Jumalan kansan heikkous ja väkevyys
Jumalan kansa on yhtä. Seurakunta on yksi. Tässä ei käsitellä minkään uskonnollisen ryhmän
ominaisuuksia, vaan kyseessä on ekklesia. Jumalan kansan tekee yhdeksi se, että kaikki uskovat
ovat maailmasta uloskutsutut, Kristus-viinipuun oksia (Joh.15:5) ja Kristus-ruumiin jäseniä (1.
Kor.12:27). Kuuluminen johonkin maalliseen yhteisöön ei lisää tähän tosiasiaan mitään.
Herrassa väkevä
Tämä kertoo, kuinka Herran seurakunta on lainavoiman varassa. Se elää Jumalan voimasta. On
olemassa kirjakin HE ELIVÄT JUMALAN VOIMASSA (U.Saarnivaara). ”Et kelpaa irrallisena.”
Tarvitaan elävä yhteys Jumalaan, voiman lähteeseen. Tästä myös seuraa se, ettei ihmiselle itselleen
tule kunniaa; kerskaus on suljettu pois.
Voimakysymys
Urho Muroma sanoi aikoinaan, että kristillisyys on nimenomaan ”voimakysymys”. Kristinusko
voidaan tiedollisesti omistaa ilman, että omistetaan Jumalan voimaa. Tällöin puhumme
”aivouskosta”. Apostolit kulkivat Jumalan voimassa.
”Mutta minä tulen pian teidän tykönne, jos Herra tahtoo, ja silloin minä otan selon, en noiden
pöyhkeiden sanoista, vaan voimasta. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa” (1.
Kor.4:19-20).
”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.2:3-5).
Uskovan voitto ja tappio
Uskovan elämässä voitto ja tappio kulkevat käsi kädessä – jopa sisäkkäin, kuten myös Room. 7. Ja
8. luku. On haasteellista kulkea Kristuksen voittosaatossa ja olla samanaikaisesti ylivoimaisten
vihollisten (perkele, maailma ja oma liha) rusikoitavana!
”Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut”
(Room.8:37).
”Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us” (Room.8:37;
King James Version).
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“Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa (triumfisaatto, Novum)
Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun” (2.
Kor.2:14).
Tie voimaan – rampautuminen
24. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän
koittoon saakka.
25. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että
Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan.
31. Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko; mutta hän ontui lonkkaansa” (1.
Moos.32:24,25,31)
Myös Paavali lyötiin maahan: ”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).
Rampana taivaaseen
Vuosia sitten ilmestyi hengellinen kirja ”Rampana taivaaseen” (Johannes Virtanen). Tämä kertoo
siitä, että uskoontulon yhteydessä tapahtunut rampautuminen on tietyssä mielessä pysyvää – aina
taivaan porteille saakka. ”Jumala vie omansa ´rampana taivaaseen`. Joka ruumiiltaan on rampa,
käsipuoli tai tai jalkapuoli tai muuten rampa, hän saattaa mieleltään olla urhoollinen ja voimakas,
niin että hän oman sisunsa varassa menestyksellisesti voi suorittaa vaativiakin tehtäviä.
Hengellisesti rampa ihminen sen sijaan on olentonsa ydintä myöten viallinen, raajarikko ja avuton.
Hänen uskonsakin on rampaa, samoin hänen rukouksensa ja muu kristillinen kilvoituksensa. Mutta
yhtäkaikki hän kuitenkin saattaa olla matkalla taivaaseen” (Martti Simojoki, Päivän sana).
Ehyt ihminen
Monesti puhutaan siitä, kuinka Jeesus ”eheyttää ihmisen”. Pirstoutunut ja rikkimennyt ihminen
kokee Jeesuksen yhteyteen tullessaan tervehtymisen ja eheytymisen. Tämä on toisaalta totuus ja
toisaalta ”puolitotuus”. Syntinen särkyy Herran käsiin ja jää särkyneenä Herran jalkain juureen.
Hänessä on vielä paljon särkemistä ja murtamista uskoontulonkin jälkeen: ”Särje, oi Herra,
sydämet meidän, Valtavan Henkes voimalla ain.”
Särkymisen siunaus
”Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli”
(Ps.34:19).
”Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän levittää
oikeutta uskollisesti” (Jes.42:3).
”Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on Pyhä: Minä
asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä
virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi” (Jes.57:15).
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”Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa
nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja
kahlituille kirvoitusta” (Jes.61:1).
”Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani
edessä” (Jes.66:2).
Heikko – väkevä
Uskovan jumalallinen voima on ”kätkettyä voimaa”. Uskovalla ei suinkaan aina ole tuntuvaa
voimaa, vaan voima on kätketty monien puutoksien, vikojen ja heikkouksien alle. Jumalan
valtakunnassa vallitsevat merkilliset vastakohtaisuudet: ”Jumalalle onkin ominaista nöyrien
korottaminen, nälkäisten ravitseminen, sokeiden valaiseminen, kurjien ja masentuneiden
lohduttaminen, syntisten vanhurskauttaminen, kuolleiden eläväksitekeminen, epätoivoisten ja
kadotukseen tuomittujen autuuttaminen” (Martti Luther).
”Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin,
Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä” (2. Kor.12:10).
”Korkein asuu särjetyssä saviastiassa. Kumartuneiden päiden yli nähdään Kristus” (Niilo
Tuomenoksa).
Heikkoudesta, josta Paavali kerskasi, maksetaan kauhistuttava hinta, eikä siitä selvitä
kertamaksulla” (Tuomenoksa).
”Vain kukistuneista on palvelijoiksi. Jumala liittyy armoineen mieluimmin siihen, joka ei ole
mitään” (Tuomenoksa).
Oma voima – heikkoutta
Jumala riisuu uskoontulleen omasta voimastaan voidakseen pukea hänet jumalallisella voimallaan.
”Voimattomuutemme perimmäinen syy on voimallisuudessamme. Lähdemme ennen Jumalaa
liikkeelle ja siksi kourimme tyhjää vakkaamme. Tosi kristillisyys on lyönyt ihmisen omat sormet
itsestään irti ja tottelee vain Jumalaa” (Tuomenoksa).
”Tappion kärsii se, joka lähtee Herran sotaan omin voimin ja kyvyin. Mieletön taisteluun aseitta
lähtee. Silti on leikkipyssyllä ampujia paljon Herran sodassa” (Tuomenoksa).
Omavoimainen uskova
Fariseus: ”Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole
niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo
publikaani” (Luuk.18:11).
Pietari: ”Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en
koskaan loukkaannu" (Matt.26:33).
Laodikea: ”Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä,
että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston” (Ilm.3:17).
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Herran asepukuun varustautuneena
10. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan
avaruuksissa.
13. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä
vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,
15. ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
16. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
17. ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
18. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten
valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;
(Ef.6:10-18).
Evankeliumi on Jumalan voima
”Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi,
juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle” (Room.1:16).
”Evankeliumi on Jumalan voima, eikä se ihmisen julistamanakaan ole köyhän matkamiehen eväistä
leikattu” (Tuomenoksa).
”Evankeliumin sana tuli synnin maailmaan yhtä väkevänä kuin luomisen sana tuli ajan aamuna
siihen, missä ei mitään ollut” (Tuomenoksa).
Ylösnousemusvoima
Jeesuksen ristiin sisältyy syntisen pelastus kokonaisvaltaisesti. Siinä me kohtaamme voittovoiman
syntiä, kuolemaa ja perkelettä vastaan. Siinä on meille vanhurskauttamiseen ja pyhitykseen
tarvittava voima.
17. anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille
viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan
18. ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät
kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään
19. ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen
väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,
20. jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle
puolellensa taivaissa (Ef.1:17-20).
”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka
olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki,
jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? 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
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olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös
yhtäläisessä ylösnousemuksessa” (Room.6:1-5).
Kolmiulotteinen risti
Jumala on lahjoittanut kaikki taivaalliset aarteet ristinmuotoisessa paketissa. Raamatun mukaan risti
on ”kolmiulotteinen”, kun taas meille on välitetty kuva yksiulotteisesta rististä.
1. VANHURSKAUTTAMINEN. Syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Luojastaan ja
Jumalastaan. Jeesuksen ristinkuolema teki mahdolliseksi yhteyden solmimisen uudelleen
(Room.3:23-24). Jeesuksen vanhurskaus tulee ristin kautta uskovan osaksi.
2. PYHITYS. Uskova saa pukeutua ristillä hankittuihin lainavaatteisiin – päivittäin (Room.6:3-4).
Jeesuksen pyhyys tulee ristin kautta uskovan osaksi.
3. VOITTOTAISTELU. Golgatalla käytiin raju taistelu. Siellä Jeesus kävi voitollisen taistelun
kaikkia pimeyden valtoja vastaan. Tapahtui kaikkien aikojen ”aseistariisunta” (Kol.2:15). Uskova
pääsee Jeesuksen voittosaattoon, ”triumfiin” (2. Kor.2:14). Jeesuksen voitto tulee ristin kautta
uskovan osaksi.
Kristus ei ole jaettavissa. Vanhassa liitossa pääsiäislammas piti syödä ”kokonaan”. Uuden liiton
pääsiäislammas on Kristus (1. Kor.5:7).
Käyttämätön voimavara
”Käyttämätön Kristuksen voima on suurin synti uskovan elämässä. Lukekaamme, mitä
Hebrealaiskirjeen 10. luvussa sanotaan Jumalan Pojan veren maahan tallaamisesta!” (Eino J.
Honkanen, Elämän uudistus).
”Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla
kuoleman: kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa
jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa
armon Henkeä!” (Hebr.10:28-29).
Pyhä Henki – Voiman Henki
”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).
”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden
hengen” (2. Tim.1:7).
Ilo Herrassa
”ilo Herrassa on teidän väkevyytenne” (Neh.8:10).
Tähän ”väkevyyteen” jokaisen uskovan tulisi pyrkiä ja päästä. Jeesus sanoo: ”Varas ei tule muuta
kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi
yltäkylläisyys” (Joh.10:10).
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”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. Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa
sinusta luopuvat. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan,
Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi” (Ps.73:25-28).
”Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen” (Ps.23:5).
Herran odottaminen
”Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne, jotka Herraa
odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny,
he vaeltavat eivätkä väsy” (Jes.40:31).
Uskova on huono Jumalan siunauksien säilyttäjä. Uskova on vuotava kuin ”pärekori”. Hän hukkaa
Jumalan voiman jatkuvasti, mutta Herralla on myös toistuvasti varattuna uusi voima. Tätä varten
uskova joutuu valvomaan, että voimajohdot ovat jatkuvasti kunnossa, muutoin voiman tulo
tyrehtyy. Pärekorin on oltava jatkuvasti virrassa, silloin sitä ei voiman puute vaivaa. ”Jumalan virta
on vettä täynnä” (Ps.65:10).
Herran odottaminen on jatkuvaa. Tämä ilmaisee uskovan täydellisen riippuvaisuuden Jumalasta.
"Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta” (Joh.3:27). ”ilman minua te ette voi
mitään tehdä” (Joh.15:5).
”Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa” (Ps.105:4).
”Ei riitä jos kerran sulta Sun kasteesi siunatun sain. Mä tarvitsen uutta tulta, Uutta armoa
matkallain” (HLV 71:2).
Yhdessä toisten kanssa väkevät
Jumala on antanut väkevyytensä seurakunnalleen, ekklesialle. Yhteen hiileen puhaltamalla Jumalan
asia menee eteenpäin parhaiden. Vaikka armeija olisi väkivahva, mutta jos sotilaat taistelevat
toisiaan vastaan, se on heikko armeija.
”Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa
kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa,
että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi” (Joh.17:20-21).
”Yhdess` ollen muinoinkin Voitot suuret saatihin Kunniaksi Herran, Kunniaksi Herran” (HLV
460:2).

