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EI SANOISSA VAAN VOIMASSA 

Tärkein asia 

Harvat ihmiset kokonaan hylkäävät hengelliset asiat, mutta niitä ei aseteta etusijalle. Raamattu 
kertoo, että luonnollinen ihminen asettaa elämässään ensimmäiseksi nämä näkyväiset ja ajalliset. 
Tämä ilmenee Sanan halveksimisena, taivaskutsun hylkäämisenä (Matt.22:1-10) ja maallisiin 
uppoutumisena. Erään suuren ryhmän muodostavat henkilöt, jotka kyllä ottavat kutsun vastaan, 
mutta eivät pukeudu heille tarjottuihin häävaateisiin – hylkäävät pyhityksen (Matt.22:11-14).  
Jeesus  antaa neuvon: 
 
”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille 
annetaan” (Matt.6:33). 
 
Ei sanoissa vaan voimassa 
 
”Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa” (1. Kor.4:20). 
 
Urho Muroma sanoi aikoinaan, että kristillisyys on nimenomaan voimakysymys.  Meidän 
aikanamme on paljon kristillisyyttä sanallisessa muodossa: hengelliset lehdet, radio, TV7 jne. 
Mutta onko niin, että voimannäyttöä kaivataan? 
 
Missä korinttolaisten voimattomuus ilmeni? 
 
Armolahjoja oli paljon: 
 
4. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille 
Kristuksessa Jeesuksessa,  
5. että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa,  
6. sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu,  
7. niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. (1. Kor.1:4-7). 
 
1. Lahkohenkisyyttä, 1. Kor.1:10-16. 
2. Siveettömyyttä, 1. Kor.5:1-13. 
3. Käräjöintiä, 1. Kor.6:1-8. 
4. Ehtoollisen väärinkäyttöä, 1. Kor.11:17-34. 
5. Rakkaudettomuutta, 1. Kor.13. 
 
On mahdollista elää Jumalan voimassa 
 
Uuras Saarnivaara: HE ELIVÄT JUMALAN VOIMASSA (1-2, 3). Kirkkohistorian kymmenet henkilöt 
olivat osallisia Jumalan voimasta. 
 
”Hyvää on kristillisyys kylässä ja suurta usko, vaan rikki tahtoo mennä kotona, katketa ja loppua” 
(Paavo Ruotsalainen). 



                                                                                                                                                                                     2 

 

 
Mistä voimasta on kysymys? 
 
1. Pyhän Hengen voima 
 
”Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä 
kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta” (Luuk.24:49). 
 
6. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat 
Israelille valtakunnan?"  
7. Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa 
voimalla on asettanut,  
8. 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). 
 
”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden 
hengen” (2. Tim.1:7). 
 
2. Veren voima 
 
”Golgatan veressä voima on…”   
 
Tämä veri ei ole ainoastaan ”puhdistusveri”, vaan se on myös ”pyhitys- ja yhteysveri”. 
 
1) Puhdistukseen, 1. Joh.1:9. 2) Pyhitykseen, Hebr.10:29.  3) Yhteyteen, 1. Joh.1:7. 
 
3. Rukouksen voima 
 
”Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä 
Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti” (Apt.4:31). 
 
16. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; 
vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.  
17. Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä 
satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen.  
18. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. (Jaak.5:16-18). 
 
”John Knox oli kuuluisa siitä, että hänen rukouksissaan oli voimaa, jopa niin, että kuningatar 
Marylla oli tapana sanoa, että hän pelkäsi Knoxin rukouksia enemmän kuin kaikkia Euroopan 
armeijoita.” 
 
4. Sana rististä 
 
”Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, 
se on Jumalan voima” (1. Kor.1:18). 
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5. Ylösnousemusvoima (Room.6:4,5) 
 
Tästä puhuu laajalti Eino J. Honkanen kirjassaan HENGEN UUDISTUS (Uusi Tie 1979). 
 
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.1:19,20). 
 
”tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman” (Fil.3:10). 
 
6. Evankeliumi 
 
”Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, 
juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle” (Room.1:16): 
 
Ihmeellinen, outo, omituinen valtakunta 
 
1. Kuningas kuolee alamaistensa edestä - tavallisesi päinvastoin. 
2. Tuomari joka on kaikkien pelastaja. 
3. Kuninkaalla ja kansalaisilla on orgaaninen yhteys, kuningas on heissä ja he ovat kuninkaassa. 
4. Kansalaiset ovat kaikki kuninkaan lapsia, prinssejä ja prinsessoja. 
5. Kaikki kansalaiset kuuluvat samaan perheeseen – heillä on yhteinen isä ja he ovat veljiä ja sisaria 
keskenään. Sukulaisuus on mitä läheisin. 
6. Kaikki valtakunnan kansalaiset ovat sen entisiä vihollisia. 
7. Jokainen on kahdesti syntynyt. 
8. Kaikki ovat kuolemasta elämään siirtyneitä. 
9. He eivät koskaan näe kuolemaa. 
10. Kaikki ovat armahdettuja rikollisia. 
11. Rikollisista tehdään hallitsijoita. 
12. On kyseessä ”kuningaskunta”, jossa kuitenkin Kristus jakaa hallinnan omiensa kanssa. 
 
Väinö Hotti 
 


