
MISTÄ VOIMAA?

Tämä aihe on hyvin laaja-alainen. Jos ajattelemme pelkästään inhimillistä voimaa, 
niin me jokainen sen ymmärrämme. Voimaa jokapäiväiseen elämään saamme: 
-riittävästä levosta
-hyvästä monipuolisesta ruuasta
-kuntoilusta eri muodoissaan
-hyvistä ihmissuhteista
-hyvistä harrastuksista
-hyvästä kulttuuritarjonnasta; musiikki, teatteri sekä
-hyvästä kirjallisuudesta jne...
Tätä luetteloa jokainen meistä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle...

Nyt kun olemme hengellisessä tilaisuudessa, niin aihe liittyy hyvin läheisesti 
hengelliseen elämäämme.

OTAN ENSIKSI SEN VOIMAN, MIKÄ LIITTYY USKOON TULEMISEEN. 
(Tämä siksi, jos täällä sattuu olemaan joku, joka kenties ei vielä ole 
henkilökohtaisessa uskossa). On nimittäin niin, ettemme uskoon pääse oman 
voimamme varassa, vaikka kuinka yrittäisimme ja itseämme harjoittaisimme.

Uskon syntymisen lähteenä on Jumalan sana. Muun muassa (Room.10:17) sanotaan: 
”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.”  Jumalan 
sanassa on sellainen dynamis, joka synnyttää sydämissämme uskon Kolmiyhteiseen 
Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Myös (Jes.55:10-11) kirjoitetaan: ”Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei  
sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa 
kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, 

11.niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni  
tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään 
sen, mitä varten minä sen lähetin.”

Viime päivät ja oikeastaan koko talvi on ollut hyvin opettavainen tässä suhteessa. 
Lunta on tullut ihan riittämiin, kautta koko Suomen, aina etelää myöden. Ja tämä 
lumi, joka on satanut ei nouse taivaaseen uudelleen. Osa siitä nousee aikaa myöden 
vesihöyrynä. Suurin osa siitä sulaa ja kostuttaa maan ja saa sen hedelmälliseksi.

Samoin on Jumalan sanan laita. Kun me kylvämme sitä uskossa ja toivossa, niin se 
ei Jumalan tykö tyhjänä palaja. Jumalan sana vaikuttaa vastaanottavassa sielussa 
uskon orastamisen ja myös kasvun. Lain sana paljastaa meidän syntisen sydämemme 
ja 
evankeliumi räjäyttää sielumme sisimmästä synnin padot tiehensä. (Jer.23:29) 
sanotaan: ”Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka 
kallion murtaa? 



Ihmeellinen on tuo Jumalan sanan voima. Heb.4:12-13 sanotaan: ”Sillä Jumalan 
sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja  
tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen 
ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; 
13. eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua 
hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.”

Huomaamme, että Jumalan sanassa on uudesti synnyttävä voima. (Joh.1:12) 
sanotaan:  ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla  
Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, 
13. jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan 
Jumalasta.”

Kun sinä avaat sydämesi Jeesukselle ja haluat ottaa Hänet vastaan omaksi 
Vapahtajaksesi ja Herraksesi, niin Hän myöskin Pyhän sanansa ja Pyhän Henkensä 
kautta antaa sinulle voiman tulla Jumalalan lapseksi. 

Tähän sinä et tarvitse lihan ja veren voimaa, vaan sen työn tekee itse Jeesus  Kristus 
Pyhän Henkensä ja sanansa kautta, niin kuin jo kuulimme.

Sanottiinhan tällaisista Jeesuksen Kristuksen vastaanottaneista ihmisistä: ”jotka eivät  
ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.” 

Jumalasta siis synnytään Jumalan lapseksi. Sen tekee Jumalan Pyhä sana ja Pyhä 
Henki kaikkien niiden kohdalla, jotka suostuvat ottamaan Hänet eli Jeesuksen vastaan 
omaan elämäänsä.

Tästä tapahtumasta on aikoinaan Urho Muroma sanonut, että kun sinä olet ahtaan 
portin edessä, niin siinä lukee: Mene sisälle tunnustaen syntisi ja syyllisyytesi. Mutta 
sen jälkeen, kun olet mennyt sisälle ja käännyt katsomaan taaksepäin, niin 
sisäpuolella lukee: Jumala sen teki.

Jumalan voimasta pääsemme siis sisälle Jumalan valtakuntaan.

TOISEKSI HEITÄN KYSYMYKSEN: Minkä voiman varassa me elämme 
uskoamme todeksi arjen keskellä?  Vaatiiko Jumala, että me panemme kaiken 
inhimillisen voimamme likoon, jotta pysymme uskossa ja jopa kannamme hyvää 
hedelmää?

Galatian seurakunnassa kävi niin onnettomasti, että he uskoon tulon jälkeen alkoivat 
elää uskovan elämää lihan voiman mukaan.

Miten he tähän sortuivat kysymme? Ja vastauksemme on, että tuo sama käärme, joka 
paratiisissa langetti Eevan ja Aadamin tottelemattomuuteen Jumalaa kohtaan 
viekoitteli myös galatalaiset.



Käärme, tuo lumoaja, tuli väärien opettajien kautta  sekoittamaan galatalaisten päät.
Väärät opettajat nimittäin sanoivat ettei usko yksin riitä. Tarvitaan lain noudattamista 
ja ympärileikkaus ennen kuin olette oikeita uskovia.

Mitä tähän sanoikaan apostoli Paavali? Hän melkein repäisi vaatteensa, kun kuuli 
tästä. Luemme (Gal.3:1-3): ”Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät,  
joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? 

2. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai  
uskossa kuulemisesta?

3. Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?”

Kovaa puhetta apostolilta, eikö vain? ”Oi te älyttömät galatalaiset”, hän sanoo. 
”Kuka on lumonnut teidät, joiden silmien eteen Jeesus Kristus oli kuvattu  
ristiinnaulittuna?”

Apostoli Paavali oli opettanut heitä katsomaan Jeesukseen Kristukseen syntiensä 
sovittajana. Tämän opetuksen seurauksena, he olivat päässeet iloitsemaan 
evankeliumin ihanasta armosta ja voimasta elämässään. 

Mutta sitten tuli tuo lumoaja, joka käänsi heidän katseensa lihan tekoihin eli lakiin ja 
ympärileikkaukseen. Vihollinen johdatti heidät uudelleen lain tekojen tielle. 

Armon ilo ja voima katosivat sen siliän tien. Usko oli raskasta raadantaa. Eikä niitä 
Hengen hedelmiäkään näkynyt enää heidän elämässään.

Tämän tähden hän, Paavali, ihan tivaamalla tivasi: ”lain teoistako saitte Hengen vai  
uskossa kuulemisesta?” Ja hän vielä jatkoi: ”Te aloititte Hengessä, lihassako nyt  
lopetatte?”

Apostoli antoi ymmärtää, että samoin kuin tullaan uskoon, samoin myöskin 
jatketaan uskossa eteenpäin. Jos sorrumme lain tekojen tielle ollaksemme parempia 
uskovia, niin silloin me sorrumme pois kokonaan armosta.

Vähän myöhemmin hän sanoi (3:10-11): ”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 elävä uskosta." 

Kovaa puhetta edelleen, eikö vain? Lain tekoihin uskonsa perustava on Sanan 
mukaan kirouksen alainen. Hän on langennut pois armosta. Ja jotta hän voisi 
pelastua, niin hänen tulisi täyttää koko laki ja sehän on syntiselle ihmiselle 
mahdotonta. 
Sen pysyi täyttämään vain synnitön Jumalan Poika, Jeesus Kristus. Lain tiellä me 
kaiken lisäksi yritämme astua Hänen saappaisiinsa. Tähän liittyen apostoli varoittaa 



vähän myöhemmin (5:4): ”Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte  
lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. ”

Ajatelkaamme, kuinka vakavaa on joutua lain tekojen tielle. Jos näin käy, niin silloin 
me lankeamme pois armosta. Tänäänkin armo eli evankeliumi on se dynamis voima, 
joka pitää meidät kiinni Jumalan Pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. 

Siksi katseemme tulisi olla ristiinnaulitussa Jeesuksessa Kristuksessa eikä lain teoissa 
ei myöskään omissa synneissämme. Sanoohan apostoli Galatalaiskirjeessään (5:1): 
” Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan 
sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.” 

EVANKELIUMI, ELI JEESUS KRISTUS, kantaa meissä myöskin hyvää 
Hengen hedelmää. Tästäkin apostoli puhui galatalaisille. Samalla hän puhuu myös 
meille (5:22-25): ”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys,  
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 

23.Sellaista vastaan ei ole laki.
24.Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa  

himoineen ja haluineen. 
25.Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.”

Pyyteetöntä rakkauden hedelmää vain Pyhä Henki voi uskovassa vaikuttaa. Samoin 
aito Hengen vaikuttama ilo on sitä iloa, joka ei iloitse Korinttolaiskirjeen (13) luvun 
mukaan vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa.

Rauha Jumalan kanssa kuuluu myös Hengen hedelmiin ja sekä sydämen rauha. 
Rauha Herramme kanssa, vaikuttaa sydämen rauhaa. (Room.5:1)

Pitkämielisyys myös mainittiin. Sitä Herramme kasvattaa meissä esimerkiksi siten, 
että rukouksiimme ei aina vastata tuossa tuokiossa. Saamme vuosikausia, kenties 
vuosikymmeniä, rukoilla monien rakkaittemme puolesta eikä vastausta näy tulevan.

Ystävällisyyttä Pyhä Henki kasvattaa meissä myöskin niitä ihmisiä kohtaan, jotka 
eivät ehkä meille ole niin ystävällisiä. Kristitty ei maksa samalla mitalla kuin 
epäuskoinen ihminen. Hän ei siis maksa pahaa pahalla, vaan pahan hyvällä. 
Sanotaanhan (Room.12:20-21): ”Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos  
hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä  
päälle." 

21.Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä.”

Tässä tultiinkin jo tuohon seuraavaan Hengen hedelmän osioon, jossa puhuttiin 
hyvyydestä.
Seuraavaksi puhuttiin uskollisuudesta. Uskollisuus onkin yksi ja hyvin tärkeä 
Hengen hedelmän osasia. 
Aviouskollisuus on pahoin rapistunut yhteiskunnassamme ja oikeastaan koko 
maailmassa...



Myös hengellisellä rintamalla uskollisuus on kärsinyt pahan kolauksen. Tämä sen 
johdosta, että on niin paljon erilaisia järjestöjä, jotka houkuttelevat ihmisiä 
joukkoihinsa. Ja ihminen, joka ei ole oikein löytänyt hengellistä kotiansa juoksee 
sinne ja tänne, eikä oikein tiedä, minne menisi. Hän väsyttää näin itsensä ja 
hengellinen voima puuttuu.

Uskollisia ystäviä mm. Kansanlähetys kaipaisi. Jumalalle kiitos! Tätä uskollisuuden 
hedelmää on Pyhä Henki saanut kasvattaa täällä Raumalla. Tunnen joitakin uskon 
ystäviä, jotka ovat olleet uskollisesti mukana alusta asti. Se on suuresta merkityksestä 
hengelliselle liikkeelle, mutta myöskin henkilölle itselleen.

Sitten tuossa puhuttiin myöskin sävyisyydestä ja itsensä hillitsemisestä. Tämän saa 
Pyhä Henki aikaan hänessä, joka kilvoittelee Herran seurassa päivästä päivään 
syöden ja ja juoden Jumalan sanan ihania lupauksia sieluunsa ja henkeensä.

Tuossa galatalaiskirjeen kohdassa puhuttiin myöskin siitä, jotka näin Hengessä 
vaeltavat ja kantavat hyvää Hengen hedelmää. Heitä vastaan ei ole laki. 
Lakikaan ei voi syyttää niitä, jotka näin Kristuksessa ovat. Silloin on toteutunut tuo 
Paavalin sana: ”Minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa.” (Gal.2:20)

On tapahtunut tuo autuas vaihtokauppa. Vanha minä on naulittu ristille uskon 
kautta ja uusi ihminen, Kristus, on tullut elämään sielussamme, joka kantaa sitä hyvää 
hedelmää, josta puhuin.

Näin tämä uusi ihminen meissä alkaa kirkastamaan kauttamme Jeesuksesta Kristusta 
muillekin. Näin tapahtui myöskin aikoinaan Saulus tarsolaiselle. Siitä kerrotaan 
(Ap.t.9:19-20): ”Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli  
opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa. 20. Ja kohta hän saarnasi  
synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika.” 
Ja (22) jae jatkaa: ”Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa  
asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus.” 

Tässä on myös se salaisuus. Mitä useammin me todistamme Herrastamme, sitä 
enemmän me saamme sitä tarvittavaa voimaa, mitä me tarvitsemme. Saamme  näin 
rohkeutta kertoa Jeesuksesta eteenpäin.

Ihan lopuksi (Jes.40:28-31): ”28. Etkö tiedä, etkö ole kuullut: Herra on 
iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret? Ei hän väsy eikä näänny, hänen 
ymmärryksensä on tutkimaton. 

29.Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin.
30.Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; 
31.mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä  

kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy.”...

Puhe Rauman nuortentalossa la 12.03.2011.


