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Voimasanoja II–Eksousia 
 

 

 
 

Matteus 7:28 ja 29 
28. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään 
hänen opetuksestansa,  
29. sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän 
kirjanoppineensa. 

 

Matteus 8:8 ja 9 
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.  
9. 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." 

 
Matteus 9:2–8 
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.  
8. Mutta kun kansanjoukot sen näkivät, peljästyivät he ja ylistivät Jumalaa, joka oli 
antanut senkaltaisen vallan ihmisille. 
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Matteus 21:23–27 
23. Ja kun hän oli mennyt pyhäkköön, tulivat hänen opettaessaan ylipapit ja 
kansan vanhimmat hänen luoksensa ja sanoivat: "Millä vallalla sinä näitä teet? Ja 
kuka sinulle on antanut tämän vallan?"  
24. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Minä myös teen teille yhden kysymyksen; jos te 
minulle siihen vastaatte, niin minäkin sanon teille, millä vallalla minä näitä teen.  
25. Mistä Johanneksen kaste oli? Taivaastako vai ihmisistä?" Niin he neuvottelivat 
keskenänsä sanoen: "Jos sanomme: 'Taivaasta', niin hän sanoo meille: 'Miksi ette 
siis uskoneet häntä?'  
26. Mutta jos sanomme: 'Ihmisistä', niin meidän täytyy peljätä kansaa, sillä kaikki 
pitävät Johannesta profeettana."  
27. Ja he vastasivat Jeesukselle ja sanoivat: "Emme tiedä". Niin hänkin sanoi heille: 
"Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen. 

 
Matteus 28:16–18 
16. Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli 
käskenyt heidän mennä.  
17. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat (proskyneō) häntä, mutta 
muutamat epäilivät.  
18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki 
valta taivaassa ja maan päällä. 

 

Profeetta Elisa 
 

II Kun.k. 2:8–10 
8. Niin Elia otti vaippansa, kääri sen kokoon ja löi veteen; ja vesi jakaantui 
kummallekin puolelle, ja he kävivät molemmat (Jordan-) virran yli kuivaa myöten.  
9. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle: "Pyydä minua tekemään hyväksesi 
jotakin, ennenkuin minut otetaan pois sinun tyköäsi". Elisa sanoi: "Tulkoon minuun 
sinun hengestäsi kaksinkertainen osa". (Elia teki 8 ja Elisa 16 voimallista tekoa). 
10. Hän vastasi: "Pyyntösi on vaikea täyttää. Mutta jos näet, kuinka minut otetaan 
pois sinun tyköäsi, niin se täytetään; jollet, niin se jää täyttämättä." 

 
II Kun.k. 4:8–37 
8. Eräänä päivänä Elisa meni Suunemiin, ja siellä oli arvossa pidetty vaimo, joka 
vaati häntä aterioimaan. Ja niin usein kuin hän kulki sen kautta, poikkesi hän sinne 
aterioimaan.  
9. Niin vaimo sanoi miehellensä: "Katso, minä olen huomannut, että hän, joka aina 
kulkee meidän kauttamme, on pyhä Jumalan mies.  
10. Muurauttakaamme pieni yliskammio ja pankaamme hänelle sinne vuode, 
pöytä, tuoli ja lamppu, niin että hän tullessaan meidän luoksemme voi vetäytyä 
sinne."  
11. Eräänä päivänä hän sitten tuli sinne, poikkesi yliskammioon ja pani sinne 
maata.  
12. Ja hän sanoi palvelijallensa Geehasille: "Kutsu se suunemilainen vaimo". Ja hän 
kutsui tämän, ja hän astui hänen eteensä.  
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13. Niin hän sanoi palvelijalle: "Sano hänelle: 'Katso, sinä olet nähnyt kaiken tämän 
vaivan meidän tähtemme. Voisinko minä tehdä jotakin sinun hyväksesi? Onko 
sinulla jotakin esitettävää kuninkaalle tai sotapäällikölle?'" Mutta hän vastasi: 
"Minähän asun heimoni keskellä".  
14. Niin hän kysyi: "Eikö siis voi tehdä mitään hänen hyväksensä?" Geehasi vastasi: 
"Voi kyllä: hänellä ei ole poikaa, ja hänen miehensä on vanha".  
15. Hän sanoi: "Kutsu hänet". Niin tämä kutsui hänet, ja hän astui ovelle.  
16. Ja Elisa sanoi: "Tähän aikaan tulevana vuonna on sinulla poika sylissäsi". Hän 
vastasi: "Ei, herrani; sinä Jumalan mies, älä petä palvelijatartasi".  
17. Mutta vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan seuraavana vuonna juuri sinä 
aikana, jonka Elisa oli hänelle sanonut.  
18. Kun poika oli kasvanut isoksi, meni hän eräänä päivänä isänsä tykö, joka oli 
leikkuuväen luona.  
19. Ja hän valitti isällensä: "Voi minun päätäni, voi minun päätäni!" Tämä sanoi 
palvelijalle: "Kanna hänet äitinsä luo".  
20. Niin palvelija otti hänet ja vei hänen äitinsä luo. Ja poika istui hänen polvillansa 
puolipäivään asti; sitten hän kuoli.  
21. Ja äiti meni ylös ja laski hänet Jumalan miehen vuoteeseen, sulki oven, niin että 
poika jäi yksin, ja lähti pois.  
22. Sitten hän kutsui miehensä ja sanoi: "Lähetä minulle palvelija ja aasintamma, 
niin minä riennän Jumalan miehen tykö ja tulen heti takaisin".  
23. Hän sanoi: "Miksi menet hänen tykönsä tänä päivänä? Eihän nyt ole uusikuu 
eikä sapatti." Hän vastasi: "Ole huoleti".  
24. Ja hän satuloi aasintamman ja sanoi palvelijallensa: "Aja yhä eteenpäin äläkä 
keskeytä minun matkaani, ennenkuin sanon sinulle".  
25. Niin hän lähti ja tuli Jumalan miehen tykö Karmel-vuorelle. Kun Jumalan mies 
näki hänet kaukaa, sanoi hän palvelijalleen Geehasille: "Katso, se on 
suunemilainen vaimo.  
26. Riennä nyt häntä vastaan ja kysy häneltä: 'Voitko sinä hyvin, voivatko miehesi 
ja poikasi hyvin?'" Hän vastasi: "Hyvin".  
27. Tultuaan vuorelle Jumalan miehen tykö hän tarttui hänen jalkoihinsa. Niin 
Geehasi astui esiin työntääkseen hänet pois. Mutta Jumalan mies sanoi: "Jätä 
hänet rauhaan, sillä hänen sielunsa on murheellinen, ja Herra on salannut sen 
minulta eikä ole ilmoittanut sitä minulle".  
28. Hän sanoi: "Pyysinkö minä poikaa herraltani? Enkö sanonut: 'Älä uskottele 
minulle'?"  
29. Silloin Elisa sanoi Geehasille: "Vyötä kupeesi ja ota minun sauvani käteesi ja 
mene. Jos kohtaat jonkun, älä tervehdi häntä, ja jos joku tervehtii sinua, älä vastaa. 
Ja pane minun sauvani pojan kasvoille."  
30. Mutta pojan äiti sanoi: "Niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinun sielusi 
elää: minä en jätä sinua". Ja Elisa nousi ja seurasi häntä.  
31. Mutta Geehasi oli mennyt heidän edellänsä ja pannut sauvan pojan kasvoille, 
mutta tämä ei ääntänyt eikä kuullut. Niin hän tuli takaisin häntä vastaan ja kertoi 
hänelle sanoen: "Poika ei herännyt".  
32. Ja kun Elisa tuli huoneeseen, niin katso, poika makasi hänen vuoteessaan 
kuolleena.  
33. Tultuaan sisään hän sulki oven, niin että he jäivät kahden, ja rukoili Herraa.  
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34. Senjälkeen hän nousi vuoteelle ja laskeutui pojan yli, pannen suunsa hänen 
suunsa päälle, silmänsä hänen silmiensä päälle ja kätensä hänen kättensä päälle. 
Ja kun hän näin kumartui hänen ylitsensä, lämpeni pojan ruumis.  
35. Sitten hän kulki huoneessa kerran edestakaisin ja nousi ja kumartui hänen 
ylitsensä. Silloin poika aivasti seitsemän kertaa, ja senjälkeen poika avasi silmänsä.  
36. Hän kutsui Geehasin ja sanoi: "Kutsu se suunemilainen vaimo". Niin hän kutsui 
vaimon, ja tämä tuli hänen luokseen. Hän sanoi: "Ota poikasi".  
37. Ja vaimo tuli ja lankesi hänen jalkainsa juureen, kumartui maahan ja otti 
poikansa ja meni ulos. 

 
II Kun.k. 5:1–19 
1. Naeman, Aramin kuninkaan sotapäällikkö, oli herransa hyvin arvossa pitämä ja 
suurta kunnioitusta nauttiva mies, sillä hänen kauttansa Herra oli antanut Aramille 
voiton; ja hän oli sotaurho, mutta pitalitautinen.  
2. Kerran olivat aramilaiset menneet ryöstöretkelle ja tuoneet Israelin maasta 
vankina pienen tytön, joka joutui palvelukseen Naemanin puolisolle.  
3. Tyttö sanoi emännällensä: "Oi, jospa herrani kävisi profeetan luona Samariassa! 
Hän kyllä päästäisi hänet hänen pitalistansa."  
4. Niin Naeman meni ja kertoi tämän herrallensa, sanoen: "Niin ja niin on tyttö, 
joka on Israelin maasta, puhunut".  
5. Aramin kuningas vastasi: "Mene vain sinne; minä lähetän kirjeen Israelin 
kuninkaalle". Niin Naeman lähti sinne ja otti mukaansa kymmenen talenttia 
hopeata, kuusituhatta sekeliä kultaa ja kymmenen juhlapukua.  
6. Ja hän vei Israelin kuninkaalle kirjeen, joka kuului näin: "Kun tämä kirje tulee 
sinulle, niin katso, minä olen lähettänyt luoksesi palvelijani Naemanin, että sinä 
päästäisit hänet hänen pitalistansa".  
7. Kun Israelin kuningas oli lukenut kirjeen, repäisi hän vaatteensa ja sanoi: 
"Olenko minä Jumala, joka ottaa elämän ja antaa elämän, koska hän käskee minua 
päästämään miehen hänen pitalistansa? Ymmärtäkää ja nähkää, että hän etsii 
aihetta minua vastaan."  
8. Mutta kun Jumalan mies Elisa kuuli, että Israelin kuningas oli reväissyt 
vaatteensa, lähetti hän kuninkaalle sanan: "Miksi olet reväissyt vaatteesi? Anna 
hänen tulla minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta."  
9. Niin Naeman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen.  
10. Ja Elisa lähetti hänen luokseen sanansaattajan ja käski sanoa: "Mene ja 
peseydy seitsemän kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä, ja sinä tulet 
puhtaaksi".  
11. Mutta Naeman vihastui ja meni matkaansa sanoen: "Katso, minä luulin hänen 
edes tulevan ja astuvan esiin ja rukoilevan Herran, Jumalansa, nimeä, heiluttavan 
kättänsä sen paikan yli ja niin poistavan pitalin.  
12. Eivätkö Damaskon virrat, Abana ja Parpar, ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? 
Voisinhan minä yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi." Ja hän kääntyi ja 
meni tiehensä kiukustuneena.  
13. Mutta hänen palvelijansa astuivat esiin ja puhuttelivat häntä ja sanoivat: "Isäni, 
jos profeetta olisi määrännyt sinulle jotakin erinomaista, etkö tekisi sitä? Saati 
sitten, kun hän sanoi sinulle ainoastaan: 'Peseydy, niin tulet puhtaaksi'."  
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14. Niin hän meni ja sukelsi Jordaniin seitsemän kertaa, niinkuin Jumalan mies oli 
sanonut; ja hänen lihansa tuli entisellensä, pienen pojan lihan kaltaiseksi, ja hän 
tuli puhtaaksi.  
15. Sitten hän palasi Jumalan miehen luo, hän ja koko hänen joukkonsa, meni 
sisälle, astui hänen eteensä ja sanoi: "Katso, nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole 
missään muualla maan päällä kuin Israelissa. Ota siis vastaan jäähyväislahja 
palvelijaltasi."  
16. Mutta hän vastasi: "Niin totta kuin Herra elää, jonka edessä minä seison, en 
minä sitä ota". Ja Naeman pyytämällä pyysi häntä ottamaan, mutta hän epäsi.  
17. Niin Naeman sanoi: "Jos et tätä otakaan, salli kuitenkin palvelijasi saada sen 
verran maata, kuin muulipari voi kantaa. Sillä palvelijasi ei enää uhraa polttouhria 
eikä teurasuhria muille jumalille kuin Herralle.  
18. Tämän antakoon kuitenkin Herra anteeksi palvelijallesi: kun minun herrani 
menee Rimmonin temppeliin rukoilemaan, nojaten minun käteeni, ja minäkin 
kumartaen rukoilen Rimmonin temppelissä, niin antakoon Herra palvelijallesi 
anteeksi sen, että minä kumartaen rukoilen Rimmonin temppelissä."  
19. Elisa sanoi hänelle: "Mene rauhassa"… 

 

Ef. 6:12 
12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia (arkhē) 
vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita 
(kosmokrator) vastaan, pahuuden henkiolentoja (pneuma) vastaan taivaan 
avaruuksissa. 

 
Ef. 1:19–23 
19. ja mikä (on) hänen voimansa (dynamis) 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 ja voimaa (dynamis) 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 (plērōma), joka kaikki kaikissa 
täyttää (plēroō). 

 
Kol. 1:16 
16. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja 
näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia (thronos) tai herrauksia (kyriotēs), 
hallituksia (arkhē) tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, 

 
Kol. 2:9 ja 10 
9. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys (plērōma) ruumiillisesti,  
10. ja te olette täytetyt (plēroō) hänessä, joka on kaiken hallituksen (arkhē) ja 
vallan pää, 


