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Voimasanoja I 
 
Opetelkaa ulkoa Ef. 1:15–23, 3:14–21 ja 6:10–18. 
 

 

 
 

Matteus 6:13 
13. äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on 
valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen]. 

 
Matteus 11:20–23 
20. Sitten hän rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat hänen 
voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet, siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta: 
21. "Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka 
ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo 
aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen. 
22. Mutta minä sanon teille: Tyyron ja Siidonin on tuomiopäivänä oleva helpompi 
kuin teidän.  
23. Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan 
tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat 
tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin 
päivänä. 

 
Ap.t. 19:11 ja 12 
11. Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta,  
12. niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten 
päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois. 

 
Luukas 6:17–19 
17. Ja hän astui alas (vuorelta valittuaan opetuslapsistaan ne 12) heidän kanssaan 
ja seisahtui lakealle paikalle; ja siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsiaan ja 
paljon kansaa kaikesta Juudeasta ja Jerusalemista ja Tyyron ja Siidonin 
rantamaasta. Nämä olivat saapuneet kuulemaan häntä ja parantuakseen 
taudeistansa.  
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18. Ja myös ne, jotka olivat saastaisten henkien vaivaamia, tulivat terveiksi.  
19. Ja kaikki kansa tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, 
joka paransi kaikki. 

 
Matteus 22:28–30 
28. Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä 
kaikkien vaimona hän on ollut."  
29. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä 
Jumalan voimaa.  
30. Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin 
enkelit taivaassa. 

 
Matteus 26:63 ja 64 
63. Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: "Minä vannotan 
sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika".  
64. Jeesus sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille: tästedes te 
saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan 
pilvien päällä." 

 
Markus 14:62 
62. Jeesus sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla 
puolella ja tulevan taivaan pilvissä". 

 
Luukas 22:66–70 
66. Ja päivän valjetessa kansan vanhimmat ja ylipapit ja kirjanoppineet 
kokoontuivat ja veivät hänet neuvostonsa eteen  
67. ja sanoivat: "Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille". Hän vastasi heille: "Jos 
minä teille sanon, niin te ette usko;  
68. ja jos kysyn, ette vastaa.  
69. Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella."  
70. Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: 
"Tepä sen sanotte, että minä olen". 

 
Luukas 22:46–49 
46. Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena 
päivänä nouseva kuolleista,  
47. ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä 
kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.  
48. Te olette tämän todistajat.  
49. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te 
pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta." 

 
Ap.t. 1:7 ja 8 
7. Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman 
valtansa voimalla (eksousia) 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". 
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Room. 1:1–4 
1. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan 
Jumalan evankeliumia,  
2. jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa,  
3. hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä  
4. ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan 
Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, 

 
Ef. 1:19–23 
19. ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme 
- sen hänen väkevyytensä (kratos) voiman (iskhys) vaikutuksen (energeia) mukaan,  
20. jonka hän vaikutti (energeō) Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja 
asetti hänet (istumaan) oikealle puolellensa taivaissa,  
21. korkeammalle kaikkea hallitusta (arkhē) ja valtaa (eksousia) ja voimaa ja 
herrautta (kyriotēs) ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä 
maailmanajassa, vaan myös tulevassa.  
22. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi 
seurakunnalle,  
23. joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. 

 
Ef. 3;20 ja 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. 

 

 
 

Kol. 1:9–13 
9. Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet 
teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa 
tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,  
10. vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa 
hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,  
11. ja hänen kirkkautensa väkevyyden (kratos) mukaan kaikella voimalla 
(dynamis) vahvistettuina (dynamoō) 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. 
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Ap.t. 9:19–22 
19. Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui (eniskhyō). Ja hän oli opetuslasten 
seurassa Damaskossa jonkun aikaa.  
20. Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan 
Poika.  
21. Ja kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: "Eikö tämä ole se, joka 
Jerusalemissa tuhosi ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat? Ja eikö hän ole tullut 
tänne viedäksensä ne vangittuina ylipappien käsiin?"  
22. Mutta Saulus sai yhä enemmän (mallon) voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat 
juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus. 

 
Ef.6:10 
10. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä (kratos) voimassa 
(iskhys). 
 
Ef. 3:14–17 
14. Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä,  
15. josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,  
16. että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne 
puolesta, voimassa (dynamis) vahvistua (krataioō) hänen Henkensä kautta  
17. ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, 
18. niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien 
kanssa käsittää, mikä (Kristuksen salaisuuden) leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys 
on,  
19. ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että 
tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.  
20. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki 
(superylivertaisesti yli kaiken), mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman 
(dynamis) mukaan, joka meissä vaikuttaa,  
21. hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien 
sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


