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Voimasanoja IV–Kratos 
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Luukas 1:48b–51 
…Katso, tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua (Mariaa) autuaaksi. 
49. Sillä Voimallinen (dynatos) on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on 
pyhä,  
50. ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät.  
51. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan; hän on hajottanut ne, joilla oli 
ylpeät ajatukset sydämessään. 

 
Ef.1:19 
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 Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet 
(istumaan) oikealle puolellensa taivaissa,  
21. korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista 
nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. 

 
Ef. 6:10 
10. Lopuksi, vahvistukaa (endynomoō) Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa 
(iskhys). 

 
 

I Pietari 5:10 ja 11 
10. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen 
kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne (paskhō), hän on teidät 
valmistava (imperat.), teitä tukeva, vahvistava (stenoō–1x) ja lujittava 
(themelioō).  
11. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen. 
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I Pietari 5:6 
5. Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki 
keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa 
armon."  
6. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi,  
7. ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen". 
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Ef. 3:16 
16. että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen 
ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua (krataioō) hänen Henkensä kautta 
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Ap.t. 26:25 
25. Mutta Paavali sanoi: "En ole hullu, korkea-arvoinen Festus, vaan puhun 
totuuden ja toimen sanoja. 
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Matteus 9:23–25 
23. Ja kun Jeesus tuli päämiehen taloon ja näki huilunsoittajat ja hälisevän 
väkijoukon,  
24. sanoi hän: "Menkää pois, sillä tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu". Niin he 
nauroivat häntä.  
25. Mutta kun väkijoukko oli ajettu ulos, meni hän sisälle ja tarttui hänen käteensä; 
ja tyttö nousi. 

 
Johannes 20:22 ja 23 
22. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa 
Pyhä Henki.  
23. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit 
te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt." 

 



 

3 
 

 
Gal. 3:4–6 
4. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla 
vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.  
5. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta.  
6. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamat-
tomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. 

 
I Johannes 4:7–21 
7. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja 
jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.  
8. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.  
9. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa 
maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.  
10. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän 
rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.  
11. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset 
rakastamaan toinen toistamme.  
12. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, 
niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.  
13. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on 
antanut meille Henkeänsä.  
14. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa 
maailman Vapahtajaksi.  
15. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän 
Jumalassa.  
16. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä 
Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy 
Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.  
17. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva 
tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä 
maailmassa.  

 
I Kor. 4:3 ja 4 
3. Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku 
inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni,  
4. sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, 
vaan minun tuomitsijani on Herra. 

 
18. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä 
pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.  
19. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.  
20. Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on 
valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa 
Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt.  
21. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon 
myös veljeänsä.  
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I Johannes 5:1–5 
Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, 
joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on 
syntynyt.  
2. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa 
ja noudatamme hänen käskyjänsä.  
3. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä 
eivät ole raskaat;  
4. sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, 
joka on maailman voittanut, meidän uskomme.  
5. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan 
Poika? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


