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Usko Jumalaa ja luota vain Jumalaan! 
 

Paras tapa elää on uskomalla Jumalaa ja luottamalla vain Jumalaan, tottelemalla Jumalaa ja tekemällä 

vain sitä, mitä Jumala meille tehtäväksi antaa. 

 

Jumalaan uskomisella on kaksi puolta. Yhtäältä se on Jumalan tottelemista ja toisaalta se on Jumalaan 

luottamista. Kun me tottelemme Jumalaa eli kun me uskomme Jumalaa, me teemme, mitä hän haluaa 

meidän tekevän. Kun me luotamme Jumalaan, me uskomme, että mitä hän on luvannut tai mitä hän 

on sanonut, tapahtuu. Nämä kaksi uskomisen puolta ovat enemmän tai vähemmän selkeästi 

havaittavissa seuraavissa esimerkeissä. 

 

Miksi me uskoisimme Jumalaa?  

 

Joh. 3:16 – 18 
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei 

yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.  

17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä 

varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.  

18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän 

ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.  

 

Me tarkastelemme tässä pian monia raamatun paikkoja, joissa esiintyy sana usko tai uskoa eri 

muodoissaan. Meidän täytyy tutkia näitä paikkoja, sillä totellaksemme Jumalaa ja luottaaksemme 

vain häneen meidän on tiedettävä miten häneen uskotaan. Mutta ennen kuin me voimme uskoa, pitää 

meidän tietää, mitä meidän on uskottava. Ja se, mitä on uskottava, kerrotaan Jumalan sanassa.  

 

Ef. 1:2 – 7  
Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta 

Kristukselta! 

3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on 

siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, 

niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät 

ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,  

5. edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen 

kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,  

6. sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä 

rakastetussa,  

7. jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen 

armonsa rikkauden mukaan. 

 

Sanan armo merkitys Raamatussa on yleensä erilainen kuin sen merkitys tavallisessa kirjakielessä tai 

puhekielessä. Kun sanotaan, että joku rikollinen anoo armoa, tarkoittaa se sitä, että esim. Tasavallan 

Presidentti voi armahtaa hänet, jolloin hänen saamaansa rangaistusta ei toteuteta. Raamatussa tähän 

merkitykseen on usein käytetty sanaa laupeus. Jumalan laupeus on sitä, että hän jättää tuomitsematta 

meidät niihin rangaistuksiin, jotka me olemme ansainneet. 
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Jumalan armo merkitsee edellisen lisäksi myös sitä, että Jumala antaa meille lahjaksi kaikkea sellaista 

hyvää, mitä me emme ole ansainneet. 

 

II Pietari 1:2 ja 3 

Armo ja rauha lisääntyköön (moninkertaistukoon) teille Jumalan ja meidän 

Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.  

3. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään 

ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät 

kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, 

 

I Kor. 4:6 & 7 

6. Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä 

oppisitte tämän: "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on", ettette pöyhkeillen asettuisi mikä 

minkin puolelle toista vastaan.  

7. Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? 

Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua? 

 

Armo on hyvä suosio. Jumala sanoo: ”Minun hyvä suosioni moninkertaistukoon teille…” Jumala 

antoi meille armonsa ja rauhansa. Hän antoi meille hyvän suosionsa. Hän antoi meille Kristuksessa 

Jeesuksessa kaiken, mitä me ikinä tarvitsemme. Armo tarkoittaa, että Jumala antoi meille lahjoja. 

Hän ei sano: ”Rehkikää päivästä toiseen!” Näinä päivinä ja aikoina meidän ei tarvitse rehkiä työn 

teossa. Jotkut ehkä kysyvät: ”Mitä sinä tarkoitat?”  

 

Minä tarkoitan sitä, että kun me teemme työtä, me emme tee sitä yksin, vaan me rukoilemme Jumalaa 

ja kutsumme hänet mukaan työhömme. Hänen osuutensa silloin, kun hän on mukana meidän 

työssämme, on aivan varmasti aina paljon suurempi kuin meidän oma osuutemme. 

 

I Kor. 15:10 
Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole 

ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, 

vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. 

 

Kun sinulla on ongelmia, ei sinun tarvitse ratkaista niitä omin keinoin. Sinä annat Jumalan ratkaista 

kaikki sinun ongelmasi. Sinun ei tarvitse tehdä joka päivä työtä uupumukseen asti saadaksesi jotakin 

aikaan. Sinä teet työtä Jumalan kanssa. Ja tässä armossa me pysymme uskomalla Jumalaa ja 

luottamalla vain Jumalaan.  

 

Meillä on rauha tänä päivänä. Jumala ei halua meidän hermostuvan. Hän haluaa antaa meille rauhan. 

Sillä ei ole mitään väliä, mitä meidän ympärillämme tapahtuu. Kansantalous saattaa nousta ja laskea. 

Hinnat saattavat nousta ja laskea. Ja kuitenkin Jumala sanoo: ”Armo teille”. Ja hän sanoo: ”Rauha 

teille.” Ja se tulee Jumalalta, joka on kaikkein korkein, Kaikkivaltias Jumala. Ja hän on meidän 

Isämme, meidän ”Isimme”. 

 

Jos teillä on lapsia, eivät he anna teille rauhaa ennen kuin te annatte heille mitä he tarvitsevat. 

Maanpäälliset äidit ja isät pitävät huolta lapsistaan ja lapset pyytävät heiltä kaiken aikaa mitä haluavat 

ja tarvitsevat. Heidän mahdollisuutensa voivat olla hyvät mutta ne ovat kuitenkin rajalliset. Meidän 

taivaallisen Isämme mahdollisuudet, voimavarat ja kyvyt ovat rajattomat.  
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Jumala ei halua meidän tekevän työtämme yksin. Hän haluaa meidän tulevan hänen eteensä kaikkine 

ongelminemme. Hän haluaa tehdä työtä meidän kanssamme ja hän haluaa tehdä työtä meidän 

puolestamme.  

 

Psalmi 103:1-5 

1. Daavidin virsi. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää 

nimeänsä.  

 

Tämä oli virsi. He veisasivat ja lauloivat tätä 

 

2. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,  

 

Jumala tekee sinulle kaikkea hyvää. Me käännymme Jumalan puoleen, koska hän tekee meille 

kaikkea hyvää. 

 

3. hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi,  

Nämä asiat ovat kaikkea sitä hyvää, mitä Jumala tekee meille 

 

4. joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella,  

5. joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu 

kuin kotkan. 

 

Psalmi 68:20 ja 21 
Kiitetty olkoon Herra joka päivä. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. Sela.  

21. Meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra, Herra, joka kuolemasta vapahtaa. 

 

Tarkoittaako tämä sitä, ettei meillä ole koskaan ahdistuksia? Ei, tämä ei tarkoita sitä. Meillä on 

ahdistuksia ja meille tulee ahdistuksia, koska meillä on hengellinen vastustaja, entinen Lucifer, josta 

tuli Perkele ja Saatana. Se on ottanut tehtäväkseen kaikenlaisen elämän häiritsemisen ja varsinkin 

Jumalan lapsien kiusaamisen. 

 

Jumalan suunnitelma kuitenkin on, että me selviydymme kaikista ahdistuksista hänen avullaan ja 

hänen meille antamallaan voimalla. Jumalan voima on meissä, koska meissä on Jeesus Kristus, 

Jumalan Poika. Sillä voimalla meidän on tarkoitus kääntyä hengellistä vihollista vastaan. 

 

Ef. 6:10 – 12 

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. 

 

Me olemme sodassa. Se sota on hengellinen. Se näkyy tässä maailmassa. Se vaikuttaa meidän 

elämässämme joka päivä. Meidän on siis syytä pukea yllemme Jumalan koko sota-asu. Tämä sota-

asu on Kristus meissä, kirkkauden toivo. Tämä on Jumalan meille lahjaksi antama pyhä henki. Tämä 

pyhä henki ilmenee 9 tavalla, jotka on esitelty I Kor. luvuissa 12, 13 ja 14. 
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Apostoli Paavalilla oli ahdistuksia. 

 

II Kor. 1:1 – 8  

Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus Korintossa 

olevalle Jumalan seurakunnalle ynnä kaikille pyhille koko Akaiassa.  

2. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta 

Kristukselta!  

3. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä 

ja kaiken lohdutuksen Jumala,  

4. joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla 

Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa 

ahdistuksessa ovat.  

5. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, 

samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta.  

6. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja 

pelastukseksi; jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi, ja 

se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme; ja toivomme 

teistä on vahva,  

7. koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette 

osalliset myöskin lohdutuksesta.  

8. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me 

olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät, meidän rasituksemme 

olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin,  

 

Ks. I Tess. 4:13 ja I Kor. 12:1! 

 

I Kor. 12:1 
Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä 

tietämättöminä. 

 

II Kor. 1:9 – 11  

9. ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, 

vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää.  

10. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen me 

olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa,  

11. kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme 

kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut. 

 

Ahdistuksia tulee ainakin kaikille niille uskoville, jotka ryhtyvät pitämään Jumalan sanaa tarjolla 

niinkuin apostoli Paavali teki. Samoin kuin Jumala pelasti Paavalin kumppaneineen suuresta 

kuolemanvaarasta, hän pelastaa myös meidät, kun me luotamme Jumalaan niinkuin Paavali. 

Aadamin lankeemuksesta lähtien ihmisillä on ollut sairautta ja kuolemaa. Nämä ongelmat meillä on 

niin kauan kuin me elämme tässä maailmassa. Jumalan ratkaisu sairauksiin on Kristus Jeesus. 

 

Jesaja 53:4 ja 5 

Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. 

Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,  

5. mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain 

tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen 

haavainsa kautta me olemme paratut. 
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Matt. 10:8 
Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. 

Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. 

 

I Kor. 12. luvun jakeessa 9 mainitaan parantamisien armolahjat. Se on yksi pyhän hengen 

ilmenemisistä, jotka Jumala on antanut seurakunnalle käyttöön tänä armon aikana, jota me elämme 

nyt. 

 

Jumalalla on myös ratkaisu kuolemaa varten. Tämä on kuolleista herättäminen ja ylösnousemus ja 

siitä jatkuva iankaikkinen elämä. 

 

I Tess. 4:13 – 18  

Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden 

on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.  

14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala 

Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.  

15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka 

jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat 

nukkuneet.  

16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan 

pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;  

17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä 

heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla 

Herran kanssa.  

18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. 

I Kor. 15:26 

Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. 

 

Usein uskovat ihmiset sanovat, että Jumala antaa meille ahdistuksia ja vastoinkäymisiä 

kouluttaakseen meistä parempia uskovia.  

 

Tämä ei ole totta. Jumalan ei tarvitse antaa meille ahdistuksia ja vastoinkäymisiä, koska meidän 

hengellinen vastustajamme Perkele ja Saatana jo tekee sen. 

 

Jaakob 1:12 – 15  

Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän 

kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!  

13. Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä 

Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa.  

14. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee;  

15. kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, 

synnyttää se kuoleman. 
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2. Äänite 

 

Mihin katse kohdistetaan 
 

Jumala kantaa ja auttaa meitä joka päivä. Meidän täytyy siis kohdistaa katseemme oikein. 

 

Psalmi 123:1 ja 2 
Matkalaulu. Minä nostan silmäni sinun puoleesi, joka taivaissa asut.  

2. 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. 

 

Meidän täytyy oppia kohdistamaan katseemme Jumalaan. Meidän täytyy harjoittaa itsekuria 

oppiaksemme kohdistamaan katseemme vain ja ainoastaan Jumalaan, jolta meille tulee apu. 

 

Psalmi 121:1-8 
Matkalaulu. Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu?  

 

Tämän voisi kääntää esim.: ”Nostanko minä silmäni vuoria kohti? Mistä (tai sieltäkö) tulee minulle 

apu?” Silloin siinä viitataan pakanoiden jumalanpalvelusmenoihin. Heillä oli uhrikukkulansa vuorien 

laella ja heillä oli tapana nostaa katseensa sinne. Vastaus tähän retoriseen kysymykseen on: ”Ei!” 

 

2. Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan.  

 

Minä nostan katseeni siis Jumalaan. Häneltä tulee minulle apu. 

 

3. Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torku.  

4. Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku.  

5. Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi.  

6. Ei polta sinua aurinko päivällä, eikä kuu yöllä.  

7. Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi.  

8. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti. 

 

Me luotamme vain ja ainoastaan Jumalaan. 

 

Jeremia 17:5-8 
Näin sanoo Herra: Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja tekee lihan 

käsivarreksensa ja jonka sydän luopuu Herrasta.  

6. Hän jää alastomaksi arolle eikä näe mitään onnea tulevan; hän asuu poudan 

polttamissa paikoissa erämaassa, asumattomassa suolamaassa.  

7. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on.  

 

Herra on hänen turvansa. Hän luottaa vain Jumalaan. Hän odottaa ja edellyttää suurella luottamuksella 

saavansa apua vain Jumalalta. Siksi hän on siunattu. 

 

8. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen; 

helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvä on vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole 

huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä. 
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Me joudumme tässä maailmassa ottamaan vastaan palveluja muilta ihmisiltä. Se ei kuitenkaan pakota 

meitä luottamaan heihin. Me voimme luottaa Jumalaan siten, että me viemme kaikki tarpeemme 

Jumalan eteen ja odotamme saavamme niiden täyttymyksen Jumalalta. Me tutkimme Jumalan sanasta 

miten hän haluaa toimia ja mitä hän haluaa meidän tekevän. Sitten me vain katsomme ympärillemme 

ja tunnistamme, miten Jumala toimii ja lähettää meille avun. 

 

Psalmi 56: 5 ja 11 ja 12 

5. Jumalaan minä luotan ja ylistän hänen sanaansa, Jumalaan minä turvaan enkä pelkää. 

Mitä liha minulle tekisi? 

 

11. Jumalaan minä luotan ja ylistän hänen sanaansa, Herraan minä luotan ja ylistän 

hänen sanaansa.  

12. Jumalaan minä turvaan enkä pelkää. Mitä ihminen minulle tekisi? 

 

II Kor. 3:4-6 

Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan;  

5. ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä 

itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta,  

6. joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei 

kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. 

 

III Joh. 2 

Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niinkuin 

sielusikin menestyy. 

 

II Kor. 2:14 
Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja 

meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun! 

 

Jumala kuljettaa meitä aina voittosaatossa. Ei vain silloin tällöin. Voittosaatossa on kreikankielinen 

sana thriambeuō. Se tarkoittaa paljon enemmän kuin vain voittaa. Voittotulos jääkiekossa tai 

jalkapallossa on esim. 6 – 5. Thriambeuō on 30 – 0. Olisi siis syytä antaa Jumalan kuljettaa meitä. 

 

Usein uskovat haluavat Jumalan toteuttavan kaikki heidän toivomuksensa omissa hankkeissaan 

omien suunnitelmiensa mukaisesti. He rukoilevat paljon ja pettyvät kun näkevät, ettei mitään 

tapahdukaan. He eivät ymmärrä, että Jeesus Kristus on Herra. Jumala on suunnitellut, että uskovien 

ihmisten Herra on Jeesus Kristus. Tarkoitus on, että uskovat tekevät, mitä Herra Jeesus Kristus ohjaa 

heitä tekemään. 

 

Jumala ei halua meidän vaeltavan päämäärättä. Meillä pitää olla määränpää tai maali. Tämä 

määränpää on Jumalan tahto nykyaikana. Se kerrotaan I Timoteuksen kirjeessä: 

 

I Tim. 2:4 

joka (Jumala, meidän vapahtajamme) tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat (sōdzō) 

ja tulisivat tuntemaan totuuden.  

 

Ef. 4:11–16 
Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset 

paimeniksi ja opettajiksi,  
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12. tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin 

rakentamiseen,  

13. kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, 

täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,  

14. ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa 

opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;  

15. vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, 

joka on pää, Kristus,  

16. josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, 

kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla 

on. 

 

Tämä on Jumalan tahto ja meidän toimintamme päämäärä täällä maan päällä. Ja lopullisesti meidän 

päämäärämme on iankaikkinen elämä. Siihen tähdätessämme me toteutamme Jumalan tahtoa maan 

päällä. 

Filippil. 3:13–15 

Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni (ylösnousemista kuolleista); mutta yhden 

minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on 

edessäpäin, 

14. minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella 

kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. 

15. Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä 

jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia 

on. 

 

Jumala tekee työtä meissä ja me teemme työtä yhdessä Jumalan kanssa. 

 

Filippil. 2:13 

sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa (energeō) sekä tahtomisen että tekemisen, että 

hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. 

 

Lentokoneissa lentäjillä on tarkat suunnitelmat ja karttakoordinaatit perille pääsemiseksi. Heillä on 

myös käytettävissä autopilotti, joka ohjaa sille annettujen tietojen mukaan lentokonetta kohti 

päämäärää. Lentäjä voi sillä aikaa levätä. Kun me käännymme Jumalan puoleen ja rukoilemme 

uskoen, odottaen ja edellyttäen että Jumala auttaa meitä, hän ohjaa meitä ja tekee työtä meidän 

edestämme siten, että me pääsemme määränpäähämme. Ja me voimme sillä välin levätä. 

 

Matt. 11:27–30 
Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, 

eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.  

28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille 

levon.  

29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja 

nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.  

30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä." 

 

Psalmi 127:1ja 2 
Matkalaulu; Salomon virsi. Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan 

vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo.  
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2. Turhaan te nousette varhain ja myöhään menette levolle ja syötte leipänne murheella: 

yhtä hyvin hän antaa ystävilleen heidän nukkuessansa. 

 

Ef. 3:20 & 21 

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 

 

Miten me uskomme Jumalaa? Me teemme sen hänen sanansa ja hänen henkensä kautta. Meidän on 

opittava tuntemaan Jumala ja hänen tahtonsa. 

 

Joh. 1:18 
Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, 

on hänet ilmoittanut. 

 

Me emme voi nähdä Jumalaa. Jeesus Kristus on ilmoittanut meille millainen Jumala on. 

 

Uskoaksemme Jumalaa meidän on opittava katsomaan Jumalaan ja se tapahtuu rukoilemalla. Meidän 

pitää kertoa selkeästi Jumalalle, mitä me tarvitsemme ja haluamme. Kun me teemme näin ja Jumala 

vastaa meidän rukouksiimme, me näemme Jumalan toiminnan elämässämme konkreettisesti. Sitten 

Jumala vaikuttaa meidän sydämessämme, että hänen tahtonsa tapahtuisi. 

 

Filippil. 2:13 
sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä 

tahtonsa tapahtuisi. 

 

I Joh. 5:14 ja 15 

Ja tämä on se uskallus (parhēsia, puheen rohkeus), joka meillä on häneen, että jos me 

jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. 

15. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, 

että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. 

 

Me tiedämme, että Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan ja tulevan tuntemaan totuuden (I 

Tim. 2:4). Pelastuminen sisältää merkityksessään myös parantumisen.  

 

Ap.t. 4: 9-12 
Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen 

kautta hän on parantunut (sōdzō),  

10. niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen 

Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka 

Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. 

11. Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.'  

12. Eikä ole pelastusta (sōtēria) yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta 

nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman (sōdzō)." 

 

Parantuminen kaikenlaisista sairauksista on Jumalan absoluuttinen tahto kaikkia ihmisiä kohtaan 

nykyaikana. Sen lisäksi me tiedämme, että Jumala on lahjoittanut meille jo kaiken, mikä tarvitaan 

sekä elämään että jumalisuuteen (II Piet. 1:4).  
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Älkää turhia murehtiko, jos olette sattunut pyytämään jotakin hänen tahtonsa vastaisesti. Ei Jumala 

siitä suutu. Ei hän pudota teidän päällenne tulta ja tulikiveä. Jumala itse tietää varsin hyvin, mikä 

hänen tahtonsa on ja jos te pyydätte jotakin sen vastaisesti hän vain jättää antamatta sen. Jumalan 

tahto sisältää hyvin, hyvin paljon kaikkea hyvää meitä varten.  

 

Jos ihmiset sairastavat ja tarvitsevat parantamista te voitte kertoa heille, että heidät voidaan parantaa 

heti.  

 

 

3. Äänite 

 

Usko, uskominen ja uskoa 
 

Saadaksemme Jumalalta jotakin meidän on uskottava. Jumalan sanan lupausten uskominen on 

Jumalan meille antama keino vastaanottaa hänen meitä varten järjestämiään siunauksia. 

 

Matt. 21:22 

Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte." 

 

Harkitaanpa tätä! Mitä se tarkoittaa? 

 

Joh. 15:1 – 8  

"Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.  

2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka 

kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.  

3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.  

4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää 

itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.  

5. 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.  

6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja 

ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.  

7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä 

tahdotte, ja te saatte sen.  

8. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun 

opetuslapsikseni. 

 

Tarkoitus on siis, että me kannamme paljon hedelmää ja tulemme hänen opetuslapsikseen. 

 

Jumalan sanan mukainen tunnustaminen rakentaa uskoa. Daavid tunnusti Jumalan sanan mukaan. 

Hän kertoi kaikista niistä hyvistä teoista, joita Jumala oli hänelle tehnyt. Kun hän kertoi, hän tunnusti 

Jumalan sanan mukaisesti ja hänen oma uskonsa kasvoi. Sitten ihmiset kuulivat, mitä Daavid kertoi 

ja he usein olivat myös nähneet, mitä Jumala oli tehnyt. Tämä kasvatti sitten myös heidän uskoansa. 

Jumalan sanassa on pitkiä kertomuksia siitä, mitä kaikkea Jumala on tehnyt. 

 

Siispä me katsomme, mitä on kirjoitettu Jumalan sanassa. 

 

Matt. 4:4 
Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan 

jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee'." 
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Joh. 17:17 
Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus. 

 

Room. 10:17 
Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. 

 

Markus 11:22 
Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää usko Jumalaan. 

 

Jeesus aina sai ihmisten uskomisen tason nousemaan. 

 

Jumala on siunannut meitä. Siksi hän haluaa meidän myös siunaavan muita ihmisiä ympärillämme. 

Hän haluaa meidän tekevän hänen voimallaan tavattoman paljon kaikkea hyvää.  

 

Nyt meidän on tutkittava, mitä usko on. Tässä on useampia käännöksiä Heprealaiskirjeen 11. luvun 

1. jakeesta. 
 

Hepr. 11:1 (Vanha) Kirkkoraamattu 1933–38: 
Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä 

ei näy. 

 

(Uusi) Kirkkoraamattu 1992: 

Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. 

 

Suomalainen Piplia 1642: 

Mutta vsco on wahwa uscallus nijhin joita toiwotan / ja ei näkymättömistä epäile. 

 

Mikael Agricolan UT 1548: 

Mutta Usko on yxi wissi vskallus / nihin ioita toiuotan / ia ei miten epäle nijste iotca ei 

näghy. 

 

Raamattu Kansalle: 

Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. 

Uusi Testamentti Nykysuomeksi: 
Usko on varmuutta siitä, mitä toivomme, vakaumus, että näkymättömät ovat 

todellisuutta 

 

Jumalan Kansan Raamattu: 
Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, vakaumus asioista, jotka eivät näy. 

 

Aapeli Saarisalon UT: 

Mutta usko on luottamus siihen, mitä toivotaan, vakaumus asioista, mitkä eivät näy. 

 

Minun mielestäni paras käännös on Raamattu Kansalle käännös.  

Usko on hyvin paljon sitä, että saadaan Jumala toimintaan mukaan. Ilman uskoa me emme voi 

miellyttää Jumalaa.  

 

Hepr. 11:6 

Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy 

uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. 
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Hepr. 11:6 Raamattu Kansalle-Käännös 

Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee 

Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, 

jotka häntä etsivät. 

 

Ilman uskoa on mahdotonta olla Jumalalle otollinen tai kelvollinen. Jumala palkitsee nyt ja 

iankaikkisesti ne, jotka häntä etsivät ja uskovat häntä.  

 

 

Uskon ominaisuuksia 
 

Matt. 11:29 & 30 

29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja 

nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.  

30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä." 

 

Ef. 3:20 & 21 

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. 

 

Niinpä meidän täytyy nyt harjoitella tätä asiaa. Meidän täytyy opetella haluamaan ja todella 

odottamaan sen saamista, mitä me haluamme, kun me rukoilemme. Sitten meidän on jatkettava 

sitkeästi elämäämme ja työn tekemistä Herralta tulevien ohjeiden mukaisesti. Kyetäksemme 

uskomaan meidän on kehitettävä luottavainen odotuksen täyteinen varmuus siihen, että me saamme 

sen mitä me rukoilemme ja pyydämme. 

 

Room. 4:19–21 
– niinkuin kirjoitettu on: "Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut" - sen Jumalan 

edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat, ikäänkuin 

ne olisivat. 

18. Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi, 

tämän sanan mukaan: "Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva", 

19. eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut 

- sillä hän oli jo noin satavuotias - ja että Saaran kohtu oli kuolettunut; 

 

On mahdollista heikentyä uskossa. Tämä tapahtuu tarkastelemalla olosuhteita, perehtymällä niihin ja 

keskustelemalla niistä esimerkiksi naapurin kanssa. Sitten se johtaa epäuskoon. 

 

20. mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen 

kunnian Jumalalle, 

 

On myös mahdollista vahvistua uskossa. Tämä tapahtuu jättämällä tarkastelematta ja perehtymättä 

olosuhteisiin ja jättämällä keskustelematta niistä muiden kanssa. Sen sijaan me keskitymme Jumalan 

sanaan ja sen lupauksiin ja omaan tehtäväämme uskovana ihmisenä. Me tarkastelemme ja 

perehdymme siihen, mitä Jumala on luvannut meille sanassansa ja mitä hän on pyytänyt meitä 

tekemään hänen tahtonsa toteutumiseksi. Me luotamme vain Jumalaan ja me tottelemme Jumalaa. 

 

21. ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. 
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Katsotaan nyt I Mooseksen kirjasta, mitä siellä kerrotaan Aabrahamista: 

 

I Mooses 11:26-32,  

 12:1-7,  

15:1-21,  

16:1-4 

17:1-9 ja 15-21,  

 

4. Äänite  

 

18:1-14,  

21:1-5 

 

 

Mitä vastaavanlaista Jumala on luvannut meille? 

 

II Kor. 5:17 – 20  

Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on 

kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.  

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. 

 

 

Tunnustamisesta 
 

Room. 10:9 ja 10 
Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on 

hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; 

10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. 

 

Meidän täytyy oppia tunnustamaan se, mitä me uskomme. Tarkastellaanpa nyt enemmän 

tunnustamista! 

 

Psalmi 9:2 
Minä ylistän Herraa kaikesta sydämestäni, ilmoitan kaikki sinun ihmetyösi. 

 

Psalmi 9:12 
Veisatkaa kiitosta Herralle, joka Siionissa asuu, julistakaa kansojen keskuudessa hänen 

suuria tekojaan. 

 

Psalmi 16:2 

Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään 

hyvää"; 
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Psalmi 22:23 
Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. 

 

Apostolien teoissa he tekivät juuri näin ja Jumala lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka 

saivat pelastuksen. He kertoivat mitä kaikkea Jumala oli heille tehnyt ja he ylistivät häntä 

seurakunnan keskellä.  

 

Ap. t. 9:32-43,  

 

Ap. t. 12:5-17 

 

Ap. t. 15: 3 ja 4 
Niin seurakunta varusti heidät (Paavali, Barnabas ja kumppanit) matkalle, ja he 

kulkivat Foinikian ja Samarian kautta ja kertoivat pakanain kääntymyksestä ja 

ilahuttivat sillä suuresti kaikkia veljiä.  

4. Ja kun he saapuivat Jerusalemiin, niin seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat 

heidät vastaan; ja he kertoivat, kuinka Jumala oli ollut heidän kanssansa ja tehnyt suuria. 

 

Meidän on myös julistettava näitä Jumalan suuria tekoja niin kuin he ja samoin kuin Daavid julisti. 

 

Psalmi 40:5 ja 6 
Autuas se mies, joka panee turvansa Herraan eikä käänny ylpeiden puoleen eikä niitten, 

jotka valheeseen eksyvät!  

6. Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmetekosi ja sinun aivoituksesi meitä 

kohtaan. Ei ole ketään sinun vertaistasi. Niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua, niitten 

paljous on suurempi, kuin luetella taidan. 

 

Psalmi 66:16 
Tulkaa, kuulkaa, niin minä kerron teille, kaikki te Jumalaa pelkääväiset, mitä hän on 

minun sielulleni tehnyt. 

 

Psalmi 73:28 
Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, Herraan, 

kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. 

 

(Psalmi 145:1–21) 
 

I Kor. 2:4 ja 5 
ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman 

osoittamista,  

5. ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. 

 

 

Georg Müller 
 

1800-luvulla eli mies nimeltä Georg Müller. Hän oli syntynyt Saksassa, mutta muutti sitten nuorena 

miehenä Englantiin. Hän opiskeli papiksi ja ryhtyi hengelliseen työhön. Hän asettui lopulta Bristoliin 

ja perusti sinne orpokodit, joiden rahoituksen hän hankki kokoon pelkästään rukoilemalla ja 

uskomalla Jumalaa. Hän halusi näin todistaa, että Jumala on ja tekee työtä yhä edelleen nykyaikana 

uskovien hyväksi. Hänen toimintansa loppuaikoina Bristolissa oli 4 hänen rakennuttamaansa 
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orpokotia, jotka ovat vieläkin käytössä. Niihin oli silloin majoitettuna noin 2500 lasta ja nuorta, joille 

elannon lisäksi hankittiin kaikki mitä he tarvitsivat sekä annettiin korkeatasoinen koulutus moneen 

eri ammattiin. 

 

Müller rahoitti myös paljon lähetystyötä esim. Kiinassa ja hänen käsiensä kautta lasketaan kulkeneen 

silloista rahaa 7,5 miljardin nykydollarin arvosta kaikenlaisiin jumalallisiin tarkoituksiin. 

 

Georg Müller kertoi: 
”Minun käytännön tapanani pienten asioiden suhteen on viedä ne Jumalan eteen. 

Minulla ei koskaan ole aikomustakaan kantaa mitään taakkoja itse. Minä vieritän ne 

Jumalalle ja puhun Jumalalle niistä. Minä en pysty kertomaan teille, kuinka iloiseksi 

saa minut tämä palvelustyö, jota minä teen. Sen asemasta että olisin se murehtiva 

huolien rasittama mies, kuin niin monet ihmiset luulevat minun olevan, ei minulla ole 

murheita eikä huolia laisinkaan. Usko Jumalaan sallii minun vierittää taakkani, kaikki 

minun taakkani Jumalalle. Ei pelkästään rahahuolia, vaan kaikkia asioita koskevia 

huolia. Sillä minulla on satoja tarpeita kaikkien taloudellisten tarpeideni lisäksi. 

Kaikissa asioissa minä huomaan, että Jumala on minun auttajani. Minä luotan häneen 

kaikessa ja rukoilen häntä lapsenomaisella yksinkertaisuudella.  

 

Jos sinä kohtaat ongelmia, aseta tilanteesi Jumalan eteen. Kerro hänelle kaikessa 

yksinkertaisuudessa asemasi ja pyydä häneltä ohjeita ja neuvoja. Tuhannesta 

koettelemuksesta ei 500 käänny uskovan eduksi vaan 999 ynnä se viimeinenkin. Olen 

huomannut pitkän elämäni aikana uskovana ihmisenä vääjäämättömästi olevan niin, 

että jos minä vain uskoin niin minä varmasti sain Jumalan aikataulun mukaan sen mitä 

minä pyysin häneltä.” 

 

Filippil. 4:6 & 7 
6. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja 

anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, 

7. ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän 

sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. 

 

 

  

Isä pitää huolta lapsistaan 

 

Jumala on meidän Isämme. Hän pitää absoluuttisen varmasti huolta meistä. Meidän pitää vain 

ymmärtää antaa hänen tehdä se menemällä aina ja kaikkien asioiden kanssa hänen eteensä. 

 

Matteus 6:25–30 
Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, 

älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja 

ruumis enemmän kuin vaatteet?  

26. Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja 

teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?  

27. Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?  

28. Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät 

ne työtä tee eivätkä kehrää.  

29. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu 

kuin yksi niistä.  
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30. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin 

heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? 

 

Sen epäileminen ja murehtiminen, että Jumala tekisi kaikki tässä mainitut asiat, on olla 

vähäuskoinen. 

 

Matteus 6:31–32 
Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä 

me itsemme vaatetamme?'  

32. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän 

kaikkea tätä tarvitsevan. 

 

Ihmiset kaikkialla maailmassa tavoittelevat näitä asioita, he etsivät niitä ja näkevät tavattomasti 

vaivaa saadakseen ne. 

 

Matteus 6:33 ja 34 
Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki 

tämä teille annetaan.  

34. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen 

itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa." 

 

5. Äänite 
 

Luuk. 17:20 & 21 
Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän 

heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla,  

21. eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta 

on sisällisesti teissä (teidän keskuudessanne)". 

 

Kol. 1:11 – 13  
ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan 

kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla  

12. kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, 

mikä pyhillä on valkeudessa,  

13. häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan 

Poikansa valtakuntaan. 

  

Kaikissa valtakunnissa on omat sääntönsä. Jumalan valtakunnassa on myös omat sääntönsä. Hänen 

perussääntönsä on mennä hänen eteensä kaikkien asioiden kanssa. Me kerromme hänelle kaikesta. 

Sitten elämä muuttuu helpommaksi. Jumala on meidän Isämme ja hän pitää meistä huolta. Kun te 

etsitte ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. 

Teidän ei tarvitse etsiä näitä asioita! Te etsitte vain Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa.  

 

Jeesus Kristus eli näin. Hän oli täydellisen vakuuttunut siitä, että Jumala aina ja kaikkialla pitäisi 

hänestä huolta.  

 

 

 

Matteus 26:36–39 
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Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemane nimiselle maatilalle; ja hän sanoi 

opetuslapsillensa: "Istukaa tässä, sillä aikaa kuin minä menen ja rukoilen tuolla".  

37. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Sebedeuksen poikaa; ja hän alkoi murehtia 

ja tulla tuskaan.  

38. Silloin hän sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; 

olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani".  

39. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: "Isäni, jos 

mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä 

tahdon, vaan niinkuin sinä". 

 

Tämä on absoluuttisesti ainoa hetki raamatun historiassa, jossa kerrotaan, että Jeesus murehti. Tässä 

kerrotaan siitä, miten hän koki häntä odottavat edessä olevat kärsimykset. Nämä Jumala oli 

suunnitellut häntä varten, jotta hänen käytyään ne läpi syyttömänä Jumala voisi pelastaa ja vapauttaa 

kaikki ne ihmiset, jotka uskovat häneen. Muutoin Jeesus Kristus ei koskaan murehtinut mistään. 

Jeesuksen Kristuksen ansiosta meillä on rajattomat resurssit kaikkeen tarvitsemaamme. Jumalan 

lapsena eläminen on hyvin yksinkertaista. Niinpä meidän on ymmärrettävä tämä sääntö, että me 

kaikessa olemme Jumalalle kuuliaisia ja luotamme vain häneen. Älkää kääntykö minkään muun 

jumalan puoleen saadaksenne nämä asiat. Rakastakaa Jumalaa 100 % sydämellä! Ei vain 50 % 

sydämellä tai vähemmän. Kun te aina kaikessa käännytte Jumalan puoleen, silloin hän todella ryhtyy 

työhön teidän elämässänne. 

 

 

Esimerkkejä 
 

Jumala loi Aadamin tekemään työtä. Aadamin oli tarkoitus tehdä tuo työ yhdessä Jumalan kanssa. 

 

I Moos. 1:26–28 

 

Matt. 8:5-8 
Ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadanpäämies ja rukoili häntä  

6. ja sanoi: "Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa".  

7. Hän sanoi hänelle: "Minä tulen ja parannan hänet".  

8. Mutta sadanpäämies vastasi ja sanoi: "Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit 

minun kattoni alle; vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. 

 

Tällainen pitäisi meidän tunnustuksemme olla. ”Sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani 

paranee.” Tällä miehellä oli jo tullessaan suuri luottamus Jumalaan. Jos meidän luoksemme tulee 

tällainen ihminen hakemaan apua, niin me tiedämme, että hänen parantamisensa on hyvin helppoa.  

 

Jeesus Kristus maksoi täyden hinnan meidän vapauttamisestamme ja Jumala on absoluuttisesti 

luotettava. Jumala ei koskaan petä teitä odotuksissanne. Me siis haluamme kaikkien ihmisten 

nousevan tällaisen uskon varmuuden tasolle. Silloin heidät on erittäin helppo parantaa. 

 

Usko tulee sanan kuulemisesta. Sanassa on paljon todistuksia Jumalan teoista ja meillä on myös 

paljon todistuksia Jumalan voimasta. Kun me kerromme näistä, me tunnustamme itse uskomme 

mukaisesti ja muut kuullessaan sen saavat uskolleen vahvistusta.  

 

Matt. 8:9–10 
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Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisina, 

ja minä sanon tälle: 'Mene', ja hän menee, ja toiselle: 'Tule', ja hän tulee, ja palvelijalleni: 

'Tee tämä', ja hän tekee."  

10. Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: "Totisesti 

minä sanon teille: en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. 

 

Meidän uskomme pitäisi olla tällä tasolla. Jeesus Kristus on maksanut täyden hinnan meidän 

parantumisestamme. Meidän Jumalamme on luotettava. Hän ei koskaan petä meitä. Me haluamme 

kaikkien ihmisten pääsevän tälle uskomisen tasolle. Ja se tapahtuu kuulemalla Jumalan sana. 

 

Matt. 8:10 
Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: "Totisesti minä 

sanon teille: en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. 

 

Tämän jakeen perusteella on mahdollista, että ihmisellä on suuri usko. 

 

Matt. 8:23–26 
Ja hän astui venheeseen, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä.  

24. Ja katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin; mutta hän 

nukkui.  

25. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen: "Herra, auta, me hukumme".  

26. Hän sanoi heille: "Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?" Silloin hän nousi ja 

nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli aivan tyven. 

 

On myös mahdollista olla vähäuskoinen. Nämä olivat kalastajia. He osasivat uida, he olivat kasvaneet 

järven rannalla ja olivat nähneet Gennesaretin järven kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Silti he 

pelkäsivät. Se tarkoittaa silloin sitä, että tämä oli todella kova myrsky. Jeesus sanoi heille: ”Te 

vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?”  

 

Psalmi 91:1–16, etenkin jakeet 9-13 

 

Tällaisessa tilanteessa (Matt. 8) pelkääminen on siis vähäuskoisuutta. Jumala on sanassansa 

vakuuttanut, että hän suojelee uskoviansa missä tahansa hengenvaarallisessa tilanteessa kuten tässä. 

Samoin on myös sen epäileminen, että Jumala täyttää meidän jokapäiväiset tarpeemme 

vähäuskoisuutta. 

 

Matt. 9:1-8 
Ja hän astui venheeseen, meni jälleen toiselle rannalle ja tuli omaan kaupunkiinsa.  

2. Ja katso, hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki 

heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: "Poikani, ole turvallisella mielellä; sinun syntisi 

annetaan sinulle anteeksi".  

3. Ja katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat mielessään: "Tämä pilkkaa Jumalaa".  

4. Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi: "Miksi te ajattelette pahaa 

sydämessänne?  

5. Sillä kumpi on helpompaa, sanoako: 'Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi', vai 

sanoa: 'Nouse ja käy'?  

6. Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, 

niin" - hän sanoi halvatulle - "nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."  

7. Ja hän nousi ja lähti kotiinsa.  
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8. Mutta kun kansanjoukot sen näkivät, peljästyivät he ja ylistivät Jumalaa, joka oli 

antanut senkaltaisen vallan ihmisille. 

 

Tämän kertomuksen rinnakkaiskertomuksista Markuksen ja Luukkaan evankeliumeissa me voimme 

oppia, että neljä miestä kantoi tätä halvattua miestä. Kun he väentungoksen vuoksi eivät päässeet 

Jeesuksen luo, kiipesivät he sen talon katolle, jossa Jeesus oli. Sitten he tekivät kattoon aukon, josta 

he laskivat miehen vuoteessaan Jeesuksen eteen. 

 

Jakeessa 2 sanotaan, että Jeesus näki heidän uskonsa. Sen voi nähdä. Meidän tehtävämme on saada 

ihmisten usko kasvamaan. Kun ihmiset uskovat ja odottavat edellyttäen saavansa Jumalalta asioita 

voi Jumala ryhtyä töihin. 

 

Matt. 9:20–23 
Ja katso, nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua kaksitoista vuotta, tuli takaapäin ja 

kosketti hänen vaippansa tupsua.  

21. Sillä hän sanoi itsekseen: "Jos vain saan koskettaa hänen vaippaansa, niin minä tulen 

terveeksi".  

22. Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi: "Tyttäreni, ole turvallisella mielellä; 

sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi". Ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi.  

23. Ja kun Jeesus tuli päämiehen taloon ja näki huilunsoittajat ja hälisevän väkijoukon, 

 

Rinnakkaiskertomuksista me voimme oppia, että hän oli kuluttanut kaiken omaisuutensa saadakseen 

apua. Hän ei vieläkään ollut antanut periksi ja hän oli kuullut Jeesuksesta. Mooseksen lain mukaan 

verenjuoksua sairastava oli saastainen. Hänen ei olisi pitänyt olla siellä kaikkien muiden puhtaiden 

ihmisten keskuudessa. Jos hän olisi jäänyt kiinni, häntä olisi voitu rangaista. Mutta hän ei välittänyt 

siitä, vaan meni sinne Jeesuksen luo ja odotti tulevansa parannetuksi. Hän sanoi itsekseen: ”Jos vain 

saan koskea hänen vaippaansa, niin minä tulen terveeksi”. Se oli hänen hetkensä tulla terveeksi. 

 

Älkää tarkastelko ja arvioiko olosuhteita! Niistä ei kannata keskustella. Lääkärit voivat sanoa, että se 

on nyt tässä vaiheessa tai seuraavassa vaiheessa jne. Me emme välitä missä vaiheessa se on. Jumala 

sanoi, että Jeesus Kristus paransi kaikki sairaudet ja kaikki taudit. Kaikki tarkoittaa kaikki 

vähäisimmästä pahimpaan sairauden muotoon. Luottakaa vain Jumalaan ja antakaa hänelle kunnia! 

 

Jakeessa 21 kerrotaan, että hän sanoi itsekseen. Se tarkoittaa sitä, että hän tunnusti. Seuraavassa 

jakeessa Jeesus sanoi: ”Sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi”. Ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi.  

 

Olosuhteet saavat ihmiset pelkäämään. Siitä huolimatta me emme halua pelätä. 

 

Matt. 14:25–31 
Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä.  

26. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat: 

"Se on aave", ja huusivat pelosta.  

27. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi: "Olkaa turvallisella mielellä, minä se 

olen; älkää peljätkö."  

28. Pietari vastasi hänelle ja sanoi: "Jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi 

vettä myöten."  

29. Hän sanoi: "Tule." Ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen 

Jeesuksen tykö.  

30. Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen: 

"Herra, auta minua."  
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31. Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle: "Sinä 

vähäuskoinen, miksi epäilit?" 

 

Jakeessa 30 Pietari näki kuinka tuuli ja hän rupesi arvioimaan tilannetta ja hän pelästyi, jolloin hänen 

uskonsa heikkeni ja hän alkoi vajota veteen ja huusi apua. Hän heikentyi uskossaan. Hän alkoi pelätä. 

Silloin Jeesus heti ojensi kätensä ja veti hänet ylös ja sanoi hänelle: ”Sinä vähäuskoinen, miksi 

epäilit?” 

 

Tämä on hyvin mielenkiintoista, sillä tässä tekisi mieli toivoa, että Jeesus olisi antanut Pietarin edes 

vähän hengähtää; olihan tämä juuri kuitenkin kävellyt veden päällä. Mutta ei, Jeesus sanoi: ”Sinä 

vähäuskoinen…”  

 

Niinpä siis sen näkeminen kuinka tuuli ja sen vuoksi epäileminen oli olla vähäuskoinen. 

 

Matt. 15:22–28 
Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin 

poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni."  

23. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja 

rukoilivat häntä sanoen: "Päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme".  

24. Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen 

kadonneitten lammasten tykö".  

25. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi: "Herra, auta minua".  

26. Mutta hän vastasi ja sanoi: "Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille".  

27. Mutta vaimo sanoi: "Niin, Herra; mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka 

heidän herrainsa pöydältä putoavat".  

28. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon 

sinulle, niinkuin tahdot". Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. 

 

Tämä nainen vaan ei antanut periksi.  

 

Meidän täytyy oppia jatkamaan antamatta periksi kuten tämä nainen tai kuten Aabraham. Aabraham 

oli 75 vuoden vanha saadessaan lupauksen ja 100 vuotias kun se lopulta täytettiin.  

 

Jakeessa 28 Jeesus sanoi: ”Oi vaimo suuri on sinun uskosi…” Hänen tyttärensä ei ollut edes mukana. 

Hän oli kotona, mutta siitä huolimatta tytär tuli terveeksi sillä hetkellä. On siis mahdollista, että 

ihmisellä on suuri usko.  

 

 

6. Äänite 

 

Matt. 17:14–20 
Ja kun he saapuivat kansan luo, tuli hänen tykönsä muuan mies, polvistui hänen eteensä  

15. ja sanoi: "Herra, armahda minun poikaani, sillä hän on kuunvaihetautinen ja kärsii 

kovin; usein hän kaatuu, milloin tuleen, milloin veteen.  

16. Ja minä toin hänet sinun opetuslastesi tykö, mutta he eivät voineet häntä parantaa."  

17. Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "Voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan 

minun täytyy olla teidän kanssanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet tänne 

minun tyköni."  

18. Ja Jeesus nuhteli riivaajaa, ja se lähti pojasta, ja poika oli siitä hetkestä terve.  
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19. Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja sanoivat: "Miksi emme me 

voineet ajaa sitä ulos?"  

20. Niin hän sanoi heille: "Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon teille: 

jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: 

'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta". 

 

Raamatusta löytyy jotakin vielä suurempaa kuin vuori. 

 

Joosua joutui taisteluun amorilaisia vastaan suojellakseen Gibeonin asukkaita, joiden kanssa hän oli 

tehnyt liiton. Joosua joukkoineen pääsi Jumalan avulla voitolle taistelussa ja hän tarvitsi päivän valoa 

pidempään kyetäkseen lopullisesti nujertamaan vihollisensa. 

 

Joosua 10:12–14 
Silloin puhui Joosua Herralle, sinä päivänä, jona Herra antoi amorilaiset israelilaisten 

valtaan, ja sanoi Israelin silmien edessä: "Aurinko, seiso alallasi Gibeonissa, ja kuu 

Aijalonin laaksossa."  

13. Niin aurinko seisoi alallansa, ja kuu pysyi paikallansa, kunnes kansa oli kostanut 

vihollisilleen. Niinhän on kirjoitettuna "Oikeamielisen kirjassa." Niin aurinko pysyi 

paikallansa keskitaivaalla päiväkauden, kiirehtimättä laskemaan.  

14. Eikä ole ollut sen päivän vertaista, ei ennen eikä jälkeen, jona Herra näin kuuli 

ihmisen ääntä; sillä Herra soti Israelin puolesta. 

 

Ehkä Joosua luuli, että aurinko ja kuu ovat pienempiä kuin vuori. 

 

Puhua siitä, mitä me emme halua tapahtuvan on negatiivista tunnustamista. Se on pelkoa ja pelon 

tunnustamista. Meidän ei pidä ryhtyä siihen.  

 

Matt. 21:18–22 
Kun hän varhain aamulla palasi kaupunkiin, oli hänen nälkä.  

19. Ja nähdessään tien vieressä viikunapuun hän meni sen luo, mutta ei löytänyt siitä 

muuta kuin pelkkiä lehtiä; ja hän sanoi sille: "Älköön sinusta ikinä enää hedelmää 

kasvako". Ja kohta viikunapuu kuivettui.  

20. Kun opetuslapset tämän näkivät, ihmettelivät he ja sanoivat: "Kuinka viikunapuu 

niin äkisti kuivettui?" 

Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa ettekä 

epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä, 

jos sanoisitte tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', niin se tapahtuisi.  

22. Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte." 

 

Miten tämä on mahdollista? Tämä on mahdollista kun me teemme Jumalan tahdon. 

 

Joh. 15:7 

7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä 

tahdotte, ja te saatte sen.  

 

Jumala antoi Aabrahamille uuden nimen, joka tarkoitti että hän oli tuleva monien kansojen isäksi. 

Aabraham tunnusti sen ja uskoi kauan ennen kuin Iisak syntyi. 

 

Room. 10:9 ja 10 
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Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on 

hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;  

10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. 

 

Me pelastumme kun me tunnustamme näiden jakeiden mukaisesti ja uskomme. Älkää tunnustako 

sitä, mitä ette halua tapahtuvan! Tunnustakaa ainoastaan se, mitä te haluatte! 

 

Psalmi 62:1-2 sekä 6-12 
Veisuunjohtajalle; Jedutunin tapaan; Daavidin virsi.  

2. Jumala yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa, häneltä tulee minulle apu.  

3. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä suuresti horju. 

 

Jakeessa 2 pitäisi olla: ”Yksin Jumalaa minun sieluni hiljaisuudessa odottaa…” Tämä on korjattu 

Data Universumin vanhan Kirkkoraamatun tekstissä. 

 

6. Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa, minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni.  

7. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä horju.  

8. Jumalassa on minun apuni ja kunniani. Minun väkevyyteni kallio, minun turvani on 

Jumala.  

9. Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala 

on meidän turvamme. Sela.  

10. Vain tuulen henkäystä ovat ihmiset, vain valhetta ihmisten lapset: kaikki he 

nousevat vaa'assa ylös köykäisempinä kuin tuulenhenkäys.  

11. Älkää luottako väkivaltaan, älkää turhaan panko toivoanne ryöstettyyn tavaraan. Jos 

rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittäkö.  

12. Kerran on Jumala sanonut, kahdesti olen sen kuullut: väkevyys on Jumalan. 

 

Yksin Jumala, vain ja ainoastaan Jumala on minun apuni ja turvani. Minä en koskaan luota kehenkään 

muuhun. Minä luotan vain Jumalaan. 

 

Daavidilla oli pahoja tilanteita, kun esim. Saul ajoi häntä takaa tappaaksensa hänet. Silti Daavid uskoi 

Jumalaa. Hän ei asettanut sydäntänsä rikkauksiinsa, vaan luovutti ne nöyrästi Jumalalle Jumalan 

temppelin rakentamista varten: 

 

I Aikak. 29:11–14 
Sinun, Herra, on suuruus ja väkevyys ja loisto ja kunnia ja kirkkaus, sillä sinun on kaikki 

taivaassa ja maan päällä. Sinun, Herra, on valtakunta, ja sinä olet korotettu kaiken 

pääksi.  

12. Rikkaus ja kunnia tulevat sinulta, sinä hallitset kaikki, ja sinun kädessäsi on voima 

ja väkevyys. Sinun vallassasi on tehdä mikä tahansa suureksi ja väkeväksi.  

13. Me siis kiitämme sinua, meidän Jumalaamme; me ylistämme sinun ihanaa nimeäsi.  

14. Sillä mitä olen minä, ja mitä on minun kansani, kyetäksemme antamaan tällaisia 

vapaaehtoisia lahjoja? Vaan kaikki tulee sinulta, ja omasta kädestäsi olemme sen sinulle 

antaneet. 

Luukas 17:5 ja 6 
Ja apostolit sanoivat Herralle: "Lisää meille uskoa."  

6. Niin Herra sanoi: "Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte 

sanoa tälle silkkiäispuulle: 'Nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen', ja se tottelisi teitä.  

 

Luukas 18:35–39 
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Ja hänen lähestyessään Jerikoa eräs sokea istui tien vieressä kerjäten.  

36. Ja kuullessaan, että siitä kulki kansaa ohi, hän kyseli, mitä se oli.  

37. He ilmoittivat hänelle Jeesuksen, Nasaretilaisen, menevän ohitse.  

38. Niin hän huusi sanoen: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!"  

39. Ja edelläkulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan; mutta hän huusi 

vielä enemmän: "Daavidin poika, armahda minua!" 

 

Mitä enemmän häntä koetettiin vaientaa, sitä enemmän hän huusi. Hän ei antanut periksi. Hänen on 

täytynyt kuulla, että Jeesus paransi ihmisiä. 

 

Luukas 18:40–43 
Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet tykönsä. Ja hänen tultuaan lähelle Jeesus 

kysyi häneltä:  

41. "Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?" Hän sanoi: "Herra, että saisin näköni 

jälleen".  

42. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Saa näkösi; sinun uskosi on sinut pelastanut".  

43. Ja heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistäen Jumalaa. Ja sen nähdessään kaikki 

kansa kiitti Jumalaa. 

 

Jakeessa 42 sanat ”saa näkösi” on yksi sana kreikankielellä: anablepō. Se tarkoittaa: ”Näe jälleen!” 

 

 

Lisää esimerkkejä 
 

Ap.t. 3:1 ja 2 
 

Hänen on täytynyt olla siellä myös helluntaina jolloin noin 3000 ihmistä tuli uskoon. Hänen on 

täytynyt olla siellä myös silloin kun Jeesus meni ohi ja paransi ihmisiä. Hänen on täytynyt kuulla ja 

tietää, että ihmisiä parannettiin joka puolella. 

 

Ap.t. 3:3-5 

 

Hän tarkkasi heitä odottaen saavansa jotakin heiltä. Tässä on täytynyt tapahtua jotakin hengellistä. 

Pietarin ja Johanneksen on täytynyt nähdä, että hänellä oli usko tulla parannetuksi. Jumalan on 

täytynyt näyttää tämä heille. 

 

Ap.t. 3:6–16 

 

Ap.t. 4:1-4 
 

Monet kuulivat sanan ja monet tulivat uskoon siten, että miesten luku nousi noin 5000:een. Usko tule 

sanan kuulemisesta. Jos te odotatte suurta herätystä, niin te saatte sen. Te ette voi tehdä sitä omin 

voimin. Kun te odotatte ja rukoilette niin Jumala avaa sanan ovet. Jumala tekee mitä vain te pyydätte 

hänen kunniakseen. 

Ap.t. 6:5 
Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle; ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä 

uskoa ja Pyhää Henkeä, ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja 

Parmenaan ja Nikolauksen, antiokialaisen käännynnäisen, 

 

On mahdollista olla täynnä uskoa ja täynnä pyhää henkeä.  
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Psalmi 23:4-6 
Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä 

olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.  

5. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun 

pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.  

6. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran 

huoneessa päivieni loppuun asti. 

 

Jumala ei koskaan epäonnistu. Jumala ei koskaan petä teitä. Jos te uskotte ja luotatte vain Jumalaan 

ja odotatte saavanne häneltä avun, antaa hän teille kaiken, mitä te tarvitsette. 

 

Johannes 11:39–44 
Jeesus sanoi: "Ottakaa kivi pois". Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle: "Herra, hän 

haisee jo, sillä hän on ollut haudassa neljättä päivää".  

40. Jeesus sanoi hänelle: "Enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit 

Jumalan kirkkauden?"  

41. Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: "Isä, minä kiitän 

sinua, että olet minua kuullut.  

42. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä 

ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut."  

43. Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä: "Lasarus, tule ulos!"  

44. 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".  

 

Jakeessa 39 ja 40 Jeesus ensin kasvattaa Martan uskoa. Martta uskoi, että joskus tulevaisuudessa 

tapahtuisi kuolleiden ylösnousemus. Tässä Jeesus koettaa saada hänen uskonsa lähemmäs 

nykyhetkeä. Valta haudan suulla olevan kiven ottamiseksi pois tieltä oli Martalla ja Marialla. Kukaan 

muu ei olisi voinut antaa sellaista komentoa. Kun Jeesus Kristus sanoi, ”ottakaa kivi pois”, silloin 

Martta uskoi ja antoi komennon ottaa kivi pois haudan suulta.  

 

Lasarus oli ollut jo 4 päivää kuolleena. Me emme tiedä mitä kaikkea kuolleen ruumiille tapahtuu 4 

päivän kuluessa niissä lämpötiloissa. Me emme tiedä mitä hänen aivosoluilleen oli tapahtunut, mutta 

Lasarus ei tullut ulos muistinsa menettäneenä.  

Mitä kaikkea siinä on tarvinnutkaan korjata takaisin kuntoon. Kun me herätämme kuolleita takaisin 

henkiin, meidän ei tarvitse huolehtia tuosta kaikesta. Me emme keskity kaikkeen siihen, mitä me 

voimme tajuta 5 aistillamme. Me emme keskity olosuhteisiin. Me keskitymme Jumalan sanaan ja 

siihen mitä siellä sanotaan meistä. Sellainen kuin hän, Jeesus Kristus on, sellaisia mekin olemme tässä 

maailmassa. Meidän täytyy sanoa mitä Jumalan sanassa meistä sanotaan. Meidän täytyy tunnustaa se 

ja elää sen mukaisesti, sitten se toteutuu meidän elämässämme. 

 

 

 

7. Äänite 
 

Seuraavat asiat ovat meidän tai kuuluvat meille Jeesuksessa Kristuksessa: 

 

*Minut on pelastettu Kristuksessa.   

*Minut on täytetty hänessä. 

*Minä olen pyhä ja vanhurskas Kristuksessa.   
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*Minulla on valta kaikkiin pahoihin henkiin ja kaikkiin sairauksiin. 

*Minä olen uudestisyntynyt Jumalan lapsi.  

*Minulla on luottavainen pääsy Jumalan tykö Jeesuksen Kristuksen kautta.  

*Mikään ei voi erottaa minua Jumalan rakkaudesta. 

*Minä olen Jumalan lähettiläs maan päällä Kristuksessa.  

 

Room. 12:1 ja 2 
Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan 

ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen 

jumalanpalveluksenne.  

2. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne 

uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja 

täydellistä. 

 

Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan! Älkää ajatelko älkääkä harkitko tämän maailman 

ajatuksia! Ajatelkaa mitä Jumalan sanassa sanotaan! Se johtaa täyttymiseen uskosta ja pyhästä 

hengestä. 

 

Ap.t. 6:5 ja 8 
Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle; ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä 

uskoa ja Pyhää Henkeä, ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja 

Parmenaan ja Nikolauksen, antiokialaisen käännynnäisen, 

 

8. Ja Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. 

 

Ap.t. 11:21–24 

 

Ap.t. 14:8–10 

 

Filippil. 4:6 – 8  
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella 

kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,  

7. ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän 

sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.  

8. Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä 

puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin 

kiitettävää, sitä ajatelkaa; 

 

Kun Jumala siunaa meitä ihmiset näkevät sen. Sitten he kysyvät meiltä miten se on mahdollista. Sitten 

me kerromme sen heille. 

 

 

Apostolien tekojen 8 luvussa Simon hämmästyi Filippuksen tekoja. Simon itse oli tehnyt suuria 

hämmästyttäviä tekoja, koska hän käytti apunaan muutamia saatanan henkiä. Kun hän näki 

Filippuksen teot, hän sanoi: ”Tämä on suurempi kuin minä.” Ja hän halusi samanlaisen vallan kuin 

Filippuksella oli.  

 

Room. 1:17 
Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: 

"Vanhurskas on elävä uskosta." 
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Jotta tämän ymmärtäisi kunnolla, otetaan mukaan jae 16: 

 

Room. 1:16 ja 17 
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." 

 

Minä annan teille nyt laajennetun käännöksen jakeesta 17, joka auttaa ymmärtämään tämän 

paremmin: 

 

Room. 1:17 (laajennettu käännös) 

Sillä siinä (evankeliumissa) Jumalan vanhurskaus ilmestyy 

siitä perustasta, mikä on annettu uskomista varten 

tarkoituksena tuottaa uskomista, niin kuin kirjoitettu on: 

”Vanhurskas on elävä uskomisesta”. 

 

Jumalan tarkoitus on, että me uskomme, koska vain uskomalla me voimme miellyttää Jumalaa. 

Jumalan tarkoitus on, että me uskomme hänen meille valmistamansa evankeliumin. Evankeliumin 

keskeinen sanoma on, että Jumala rakastaa meitä ja on jo järjestänyt kaiken meitä varten Kristuksessa 

Jeesuksessa. Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset kuulisivat tämän evankeliumin. Meidän 

tehtävämme on julistaa tätä evankeliumia kaikille ihmisille. Sitten kun me nöyrrymme ottamaan 

vastaan kaiken tarvitsemamme Jumalalta rukoilemalla ja uskomalla hänen lupauksensa, me 

miellytämme häntä. Sitten me elämme sellaisessa yltäkylläisyydessä, että me aina kykenemme 

auttamaan muita ihmisiä.  

 

Hepr. 11:1 Raamattu Kansalle käännöksestä: 

Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. 

 

 

Aadamin kirous, Mooseksen laki ja lain kirous  

sekä Kristuksen siunaus 

 
I Mooses 3:15–19 

 

III Mooses 4:1-7 …. 26 

 

Room. 8:1-4 
Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.  

2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja 

kuoleman laista.  

3. 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,  

4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan 

Hengen. 

 

Kaikkein tärkein muutos siirryttäessä Mooseksen laista elämän hengen lakiin Kristuksessa 

Jeesuksessa on ensin se, että Jumala antaa voiman kaiken tekemiselle ja sitten se, että meillä on 
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luottavainen vapaa pääsy koko ajan Jumalan tykö. Meidän ei enää tarvitse tehdä yhtään mitään omin 

voimin. 

 

Ef. 3:12 
12. (Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme,) jossa meillä, uskon kautta 

häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. 

 

Ef. 1:3 & 4 
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on 

siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,  

4. niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan 

pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, 

 

Filippil. 2:13 
sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa (energeō) sekä tahtomisen että tekemisen, että 

hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. 

 

Tämä voima tulee Jumalan pyhästä hengestä, siitä lahjasta, jonka hän on antanut meille. Kun me 

käytämme tätä pyhän hengen voimaa, me vaellamme hengessä. Kun me vaellamme hengessä me 

teemme Jumalan tahdon. Sillon me uskomme Jumalaa. Ja vaeltaaksemme hengessä meidän on 

mentävä Jumalan eteen kaikkien asioidemme kanssa. 

  

Room. 10:9 & 10 

Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on 

hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut (sōdzō);  

10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan 

(sōtēria). 

 

Sōdzō on verbi, joka tarkoittaa ”tulla kokonaiseksi”. Sōtēria on vastaava substantiivi. Jumalan tahto 

on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden (I Tim. 2:4).  

Kun me uskomme sydämessämme, että Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista ja tunnustamme 

suullamme Jeesuksen Herraksi, me tulemme kokonaiseksi ja saamme pyhän hengen. Siitä eteenpäin 

Jumalan tahto on, että me tunnustamme Jeesuksen Herraksi koko ajan, joka päivä koko 

loppuelämämme ajan.  

 

Jumalan tahto toteutuu meidän elämässämme, kun me tunnustamme Jeesuksen Herraksi ja 

noudatamme häneltä tulevia ohjeita. Kaikki viisaus, tieto, ymmärrys voima ja taito tulee meille 

Kristukselta Jeesukselta meidän Herraltamme. Omin päin me emme voi tehdä mitään tekemisen 

arvoista (Joh. 15:5). Meidän pelastumisemme eli meidän kokonaiseksi tulemisemme tarkoitus on 

tehdä meistä kykeneviä tekemään Jumalan tahdon mukaisia hyviä töitä. 

 

 

Ef. 2:10 
Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, 

jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. 

 

V Mooses 28:15 – 19 jne. (Lain kirous); 28:1 – 14 (Lain siunaus) 

 

Gal. 3:11–14 
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Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska 

"vanhurskas on elävä uskosta."  

12. Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: "Joka ne täyttää, on niistä elävä."  

13. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän 

edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" -  

14. että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin 

uskon kautta saisimme luvatun Hengen. 

 

Kun me saimme luvatun hengen me saimme myös Kristuksen siunauksen. Se on paljon suurempi 

kuin lain siunaus. 

 

Ef. 1:3 & 4 
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on 

siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,  

4. niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan 

pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, 

 

Room. 4:11 – 21 
Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskon vanhurskauden sinetiksi, joka hänellä 

oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka 

ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin;  

12. ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan 

ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme 

Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna. 

 

Me vaellamme Aabrahamin uskon (jalan)jäljissä. Tarkoitus on, että me uskomme Jumalaa niin kuin 

Aabraham uskoi. 

 

13. Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen 

siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta.  

14. Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja 

lupaus käynyt mitättömäksi.  

15. Sillä laki saa aikaan vihaa; mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan.  

16. Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle 

siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on 

Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä  

17. – niinkuin kirjoitettu on: "Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut" - sen 

Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat, 

ikäänkuin ne olisivat.  

18. Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi, 

tämän sanan mukaan: "Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva",  

19. eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut 

- sillä hän oli jo noin satavuotias - ja että Saaran kohtu oli kuolettunut;  

20. mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen 

kunnian Jumalalle,  

21. ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. 

 

Koko raamattu on täynnä esimerkkejä tällaisesta uskosta. 
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Joosef uskoi Jumalaan, ja kaikki, mitä hän teki menestyi. Samoin Eenok, Nooa, Aabraham, Iisak, 

Jaakob, Mooses, Daavid, Hesekia, Nehemia, Jeesus Kristus, Paavali, Pietari, Johannes jne. 

 

 

8. Äänite 

 

Room. 4:22 – 25  
Sentähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi.  

23. Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin,  

24. vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka 

kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme,  

25. joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän 

vanhurskauttamisemme tähden. 

 

Jumalan sana ilmoittaa Jumalan rakkauden ja Jumalan voiman. Usko tulee sen kuulemisesta. 

 

I Kor. 2:3 – 5  
Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa 

vavistuksessa,  

4. ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja 

voiman osoittamista,  

5. ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.  

 

Tavallisen Jumalan sanaan perustautuvan uskomisen lisäksi meillä on käytössämme myös ”ilmoitus-

uskominen" tai ”ilmenemis-uskominen”: 

 

I Kor. 12:9 
toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä 

Hengessä; 

 

Samoin kuin kielillä puhuminen tulee myös ”ilmenemis-uskominen” Jumalan hengestä. Me 

odotamme kykenevämme varmasti tekemään sen, mikä on mahdollista tehdä Jumalan antamalla 

voimalla. Joskus meiltä jää ”ilmenemis-uskominen” käyttämättä, koska me sanomme liian nopeasti: 

”Tätä ei voi tehdä, se ei ole mahdollista.” 

 

Meidän Jumalamme on täydellisesti meidän puolellamme. Hän on tehnyt kaiken meitä varten 

valmiiksi Kristuksessa Jeesuksessa. Niinpä me menemme hänen eteensä kaikkien asioidemme 

kanssa, uskomme hänen sanansa ja hän ryhtyy työhön.  

 

 

 

 

 

 

Lopuksi 
 

Me aloitimme tämän seminaarin tunnistamalla Jumalan armo. Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi 

meitä varten Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala tekee kaiken meitä varten juuri nyt ja hän tulee 

tekemään kaiken meitä varten tulevaisuudessa. 
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Room. 5:1 ja 2 
Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan 

kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 

2. jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt 

olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. 

 

Usko tulee siis kuulemisesta, Jumalan sanan kuulemisesta. Usko tulee sen kuulemisesta, mitä Jumala 

on tehnyt. Se tulee Jumalan voimasta kertovien todistusten kuulemisesta.  

 

Hepr. 11:1 Raamattu Kansalle käännöksestä: 

Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. 

 

Olosuhteet saattavat olla hyvät tai huonot. Sillä ei ole väliä. Älkää kiinnittäkö niihin mitään huomiota.  

 

Ottakaa mallia Aabrahamista.  

 

Muistakaa mitä kanaanilainen vaimo teki Matteuksen 15. luvussa! Hän ei kerta kaikkiaan tyytynyt 

kieltävään vastaukseen. Hän ei antanut periksi. 

 

Muistakaa sokea mies Luukkaan 18. luvussa. Hän vain huusi avuksensa Jeesusta, Daavidin poikaa. 

Mitä enemmän häntä yritettiin vaientaa, sitä kovempaa hän huusi. Hän jatkoi huutamistaan kunnes 

Jeesus paransi hänet. 

 

Me menemme Jumalan eteen pikkuriikkisten ongelmiemme kanssa ja me esitämme ne hänelle. Me 

menemme hänen eteensä pienten ongelmien kanssa. Me menemme hänen eteensä vähän 

suurempien ongelmiemme kanssa. Me menemme hänen eteensä suurten asioiden kanssa. Me 

menemme hänen eteensä jättiläismäisten ongelmien kanssa ja me menemme hänen eteensä aivan 

mahdottomien asioiden kanssa. 

 

Kun me menemme Jumalan eteen kaikkien asioidemme kanssa, silloin meillä on paljon kerrottavaa 

muille. Jumalan sanan puhuminen ei ole jotakin sellaista, mitä meidän pitää tehdä väkisin. Kun me 

näemme Jumalan sanan ja näemme hänen toimivan, me emme voi muuta kuin puhua siitä. Suurin osa 

maailman ihmisistä on toivottomia ja alamaissa.  

 

Me vain autamme ihmisiä saamaan yhteyden Jumalaan. Me kerromme heille Jumalan lupauksen. Se 

ei maksa mitään. Se saadaan lahjaksi. Me kerromme heille, että juuri nyt heidän tarpeensa voi täyttyä. 

Jotkut heistä vastaavat kutsuun ja menevät Jumalan eteen ja sitten he tulevat takaisin meidän 

luoksemme kuullakseen lisää Jumalan sanaa. 
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Meillä pitää olla halu saada ja sitten meidän pitää rukoilla. Meidän pitää rukoilla, että Jumala avaa 

meille sanan ovet. Paine on Jumalan päällä eikä meidän päällämme. Jumala haluaa kaikkien ihmisten 

pelastuvan, joten meidän pitää rukoilla ja odottaa saavamme ja Jumala tuo meille ne ihmiset, jotka 

haluavat kuulla ja uskoa Jumalan sanan. Hän tuo heitä ensin yksitellen, yhden täältä ja toisen tuolta. 

Sitten Jeesus Kristus ohjaa ja näyttää meille, mitä meidän pitää tehdä. Meidän ei tarvitse huolehtia 

eikä murehtia mitä meidän pitäisi tehdä. Hän näyttää meille mitä pitää tehdä. Ja sitten se vain kasvaa 

ja kasvaa. 

 

Matt. 21:22 
Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte." 

 

Joh. 15:7 
Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, 

ja te saatte sen. 

 

Jeesus Kristus tuli tätä varten. Hän tuli, että meidän ei tarvitsisi tehdä sitä itse. Hän teki sen meidän 

puolestamme. Jumala sanoi: ”Rukoilkaa ja uskokaa!” Silloin hänen voimansa alkaa toimia ja hänen 

sanansa leviää koko maailmaan.  

 

Nyt me tiedämme miten sairaita parannetaan. Kun me saamme ihmiset uskomaan, että he kykenevät 

vastaanottamaan, silloin heidät on erittäin helppo parantaa. Jeesus Kristus maksoi hinnan. Hänen 

haavainsa kautta me olemme paratut. Meidän ei tarvitse enää maksaa hintaa.  

 

Jeesuksen Kristuksen ansiosta me olemme korkeammalla kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja 

herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.  

 

Viekää kaikki ongelmanne Jumalan eteen niin kuin George Müller. Hänellä ei ollut huolia eikä 

murheita, koska hän vei kaikki asiat aina Jumalan eteen.  

 

Meidän Jumalamme on elävä ja todellinen. Me vain emme voi nähdä häntä. Me emme näe Jumalaa, 

mutta hän on täällä ja hän tekee koko ajan työtä.  

 

Jumala itse kysyy: ”onko minulle mitään mahdotonta?” (I Moos. 18:4 ja Jer. 32:27) 

 

Room. 8:32-39 
Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän 

edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?  

33. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.  

34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä 

herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän 

edestämme.  

35. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, 

vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?  

36. Niinkuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä 

pidetään teuraslampaina".  

37. Mutta (alla) näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä 

on rakastanut. 

 

 

saamme jalon voiton – hypernikaō = hyper + nikaō  
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Tämä tarkoittaa saada suurvoitto tai supervoitto. 

  

38. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei 

nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,  

39. ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan 

rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 

 

Tässä nämä jakeet korjauksineen: 

 

Room. 8:32 – 39  

Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän 

edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? 

 No kyllä lahjoittaa! 

33. Kuka syyttää Jumalan valittuja? Jumalako, joka vanhurskauttaa? No ei syytä! 

34. Kuka tuomitsee kadotukseen? Kristusko Jeesusko, joka on kuollut, onpa vielä 

herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän 

edestämme? No ei tuomitse! 

35. Kuka meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai 

nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka  

36. (Niinkuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä 

pidetään teuraslampaina" Ps. 44:23)? (Tämä ei ole retorinen kysymys, koska siihen tulee 

vastaus.) 

37. Ei, vaan näissä kaikissa me saamme supervoiton hänen kauttansa, joka meitä on 

rakastanut.  

38. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei 

nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,  

39. ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan 

rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 

 

 

 


