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Reilu vuosi sitten puhuin Jumalan uskollisuudesta.  Se on ihmeel-
listä. Hän on uskollinen sinua kohtaan riippumatta mitä sinä olet 
ollut.  
 
2 Tim 2:13: ”Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän us-
kollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata.”   
 
Jumala on uskollinen lupauksilleen.   
 
Viime keväänä koin Herran kysyvän yhtäkkiä minulta: ”Minä olen 
uskollinen. Oletko sinä uskollinen?”  Mitä ???? Koin Herran kysy-
vän tätä suhteessani raamatunlukemiseen.  
 
Viime syksynä puhuin Raamatun päivittäisestä lukemisesta Life 
Journal raamatunlukuohjelman mukaan (puheeni ”Palaa alkuun”: 
Alussa oli Sana.) Tosiasia oli kuitenkin se, että alkuvuonna mone-
na päivänä viikolla Raamattu oli jäänyt lukematta. Ainoastaan vii-
konloppuna ehdin säännöllisesti lukea Raamattua.  Koin tämän 
kysymyksen Jumalan rakkaudellisena nuhteena. 
 
Pian sen jälkeen yhtenä lauantaina istahdin lempinojatuoliini. Ja 
ennen kuin edes olin ehtinyt aloittaa raamatunlukua, yksi jae 
pompahti Raamatusta vahvasti silmiini: ” Jokaisen paikan, johon 
te jalkanne astutte, minä annan teille” (Joos. 1:3).  Sekunninsa-
dasosassa siihen kohtaan tuli myös ”selitys”, yllättävä sellainen: 
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”Ota asemasi työpaikkasi suhteen!” Kevään lopulla työpaikkani oli 
näet vaakalaudalla kilpailutuksen takia.  Hämmästelin sanaa, sillä 
en ollut edes ehtinyt murehtia tai miettiä asiaa. Herra puhui vaik-
ka en edes tiennyt tarvitsevani sanaa asian suhteen. Olin aikoi-
naan saanut työpaikkani Herran johdatuksesta Hervannan Oma-
pihlajaan. Siispä tämän sanan jälkeen viime keväänä töihin tulles-
sa aloin rukoilla rohkeasti: ”Mihin paikkaan te jalkanne astutte, se 
on teidän oleva.” Jes, valloitan tämän paikan Jeesuksen nimessä! 

En tiennyt tuolloin, kuinka kipeästi tätä sanaa tulin tarvitsemaan: 
kevään edetessä työpaikalla alkoi myrskytä tosissaan - ihmiset 
olivat levottomia ja pelot velloivat. Itse elin täydellisessä rauhas-
sa. Olihan Herra puhunut. Sitä suurempi oli hämmästykseni tou-
kokuun puolivälin uutisesta: Mehiläinen voitti tarjouskilpailun! 
Miten tässä näin kävi!  Huomasin yhtäkkiä olevani ilman töitä 
elokuun alusta. Kuitenkin ennen kuin ehdin edes laatia suunni-
telmaa B, totesin, että minulla on uusi työpaikka yksityislääkärinä 
Pihlajalinnassa. Itse en tehnyt mitään. 

 

Mitä mietin? Sana oli Jumalalta ja oli tosi tarpeellinen - mutta 
kuinka vaikeaa onkaan aina oikein tietää, mikä on profetaalisen 
sanan tulkinta. Nyt ajattelen, että neljä vuotta aiemmin saamani 
sana, että Jumala siirtää minut ja Timon Tampereelle ja saan toi-
mia tamperelaisten hyväksi lääkärinä (toteutui kun minua pyydet-
tiin Omapihlaja Hervantaan) jatkuu, mutta nyt eri tavalla kuin itse 
ajattelin. Olen astunut paikkaani - ja se on minun oleva. Nyt saan 
jatkaa yksityislääkärinä palvellen alueen ihmisiä.  

 

On muuten nykyään turbulenttia aikaa. Todella. Kuinka ihanaa 
että Herra itse etukäteen johdattaa meitä näissä myrskyissä! 
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Hyvä että olin ollut Raamatun äärellä sinä yhtenä lauantaina ja 
kuulin Herran sanan, joka kantoi myrskyn yli. 

 
Tämän kuun alussa Herra taas yllättäen puhui tuttuakin tutum-
man kohdan kautta:  
 
Hab. 2:1-3: ”Minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseen ja 
tähystän, nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän valituk-
seeni vastaa.  Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: "Kirjoita näky ja 
piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea." Sillä nä-
ky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, 
eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, 
eikä se myöhästy.” 
 
Mitä Herra on antanut minulle näyksi? Hmm. Muistan kyllä vuon-
na 2003 kun Herra puhui ajaessani Eurasta Tampereelle: Jumalan 
kirkkaus tulee peittämään Tampereen niin kuin vedet ympäröivät 
sitä nyt. 
 
Koin Herran puhuttelevan: ”Oletko väsynyt ja unohtanut, mitä 
olen sydämellesi puhunut. Nouse ja piirrä se uudelleen eteesi - ja 
juokse.” 
 
Okei. Ja jatkoin raamatunlukua.  
 
Järkytyin, kun pääsin saman luvun jakeeseen 14: ”Sillä maa on 
oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta, niin kuin vedet peittä-
vät meren.” 
 
Sehän on kutsumusjakeeni! Onko se täällä Raamatussa! Mitä ih-
mettä: nyt Jumala todella puhuu! 
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Mitä Jumala puhuu, se varmasti toteutuu. Odota vain: Jumalan 
erityinen ilmestyminen tapahtuu Tampereella.  Hän ei viivyttele 
tämän toteuttamisessa. 
 
Aloin miettiä elämääni ja laajempaa kuvaa. 
 
Ensin työpaikkani siirrettiin Tamperelle ja siellä hieman syjem-
mäs, Hervantaan ja nyt yhtä suvereenisesti Jumala siirsi työpaik-
kani keskustaan Koskikeskukseen. Tämänhän on ihan samaa kuin 
seurakuntamme tilat olivat ensin Kaukajärvellä ja ne siirtyivät pari 
vuotta sitten keskustaan Pyynikintorille Jumalan suvereenisti oh-
jatessa. Aloin nähdä nämä Jumalan strategisina siirtoina: hänellä 
on mielessä Tampere ja aivan sen ydinkeskusta. Vuosia sitten Ti-
mo näki rukousnäyssä käskijän sauvan murtuvan (näyssä Näsin-
neula edusti herätystä vastustavia valtoja, joka murtuu) ja toises-
sa Timon näyssä Tampereen keskustan kerrostalojen asunnot 
ovat liputettuja punaisin nauhoin, kuin Jerikon valloituksen ai-
kaan portto Raahabin talo.  
 
Näyt toteutuvat ajallaan.  
 
Huh, huh – Jumala totisesti puhuu.  Mutta oletko sinä vartiopai-
kalla ja tähystelet mitä Herra haluaa puhua. Nyt on sen aika. 
Ota Raamattu käteen ja ole kuulolla. 
 
 
Jumala on uskollinen ja se on hänen ominaisuutensa. Missä yhte-
yksissä Raamatussa sitten puhutaan ihmisen uskollisuudesta? 
 
Tein haun raamattuohjelmalla ja totesin, että Mooseksen ja Kaa-
lebin mainitaan olleen uskollisia.    
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4 Moos. 12:7-8: ”Niin ei ole minun palvelijani Mooses, hän on us-
kollinen koko minun talossani*; hänen kanssaan minä puhun 
suusta suuhun, avoimesti enkä peitetyin sanoin, ja hän saa katsel-
la Herran muotoa.” 
 

 hebr. ’bajit’:  talo, aarteisto – tavallaan mitä Herra omistaa, 
mitä hänellä on 

 
Uskollisuus  Jumalan Sanan aarteistolle tuo erityisen yhteyden 
Jumalaan:  Jumala puhuu selkeästi ja näkee Jumalan muodon sel-
västi.  Haluat varmaan Herran puhuvan sinulle suoraan kasvotus-
ten: löydät Jumalan Sanastaan - et vain nojaten omiin tunteisiisi 
ja aavistuksiisi.  
 
4 Moos. 14:24: ”Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on 
toinen henki, niin että hän on minua uskollisesti seurannut, niin 
hänet minä vien siihen maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläi-
sensä saavat sen omakseen.”  
 
Uskollisuus on uskoa. [kreikan kielessä ’pistis’ = usko, uskollisuus] 
Usko Jumalan sanaan aikaansaa rohkeuden hengen ja tulet nä-
kemään Jumalan lupauksien toteutuvan. Ne, jotka eivät olleet us-
kollisia (uskoneet sanaa), eivät saaneet nähdä luvattua maata.  
 
Haluatko, että sinussa on eri Henki: lue Sanaa uskollisesti ja 
omista se kohdallesi uskoen se. 
 
Matt. 25: 20-21: ”Silloin tuli se, joka oli saanut viisi leiviskää, ja toi 
toiset viisi leiviskää ja sanoi: 'Herra, viisi leiviskää sinä minulle us-
koit, katso, toiset viisi leiviskää minä olen voittanut.' Hänen her-
ransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. 
Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon halti-
jaksi. Mene herrasi iloon.” 
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Oletko uskollinen palvelija?  Sinusta voi tuntua usein, että et saa 
Sanasta juuri mitään. Ole silti uskollinen leivisköittesi kanssa ja 
asioi Sanan kanssa: Jumala panee sinut suurempien asioiden hal-
tijaksi.  
 
Uskollisuus liittyy Herran tulon odotukseen ja lopun aikaan:  
 
Luuk. 12: 36-38: ”Olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka her-
raansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tul-
lessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle.  Autuaat ne 
palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta! 
Totisesti minä sanon teille: hän vyöttäytyy ja asettaa heidät ate-
rioimaan ja menee ja palvelee heitä. Ja jos hän tulee toisella yö-
vartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin tekevän, niin 
autuaat ovat ne palvelijat. ” 
 
Oletko odottavalla mielellä ja odotat, koska Herra palaa ja an-
taa taas ohjeita sinulle. Valvotko - vai oletko luovuttanut ja unoh-
tanut koko jutun? Hetkenä, jota et arvaa, Herra tulee. 
 
Luuk. 12: 39-47: ” Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, 
millä hetkellä varas tulee, hän ei sallisi taloonsa murtauduttavan. 
Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmi-
sen Poika tulee." Niin Pietari sanoi: "Herra, meistäkö sinä sanot 
tämän vertauksen vai myös kaikista muista?" Ja Herra sanoi: "Ku-
ka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka 
hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväes-
tään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa? Autuas se 
palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin teke-
vän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omai-
suutensa hoitajaksi. Mutta jos palvelija sanoo sydämessään: 
'Herrani tulo viivästyy', ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palveli-
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jattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä, 
niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja het-
kenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää 
hänelle saman osan kuin uskottomille. Ja sitä palvelijaa, joka tiesi 
herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut 
hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä.” 
 
Sanan kautta tiedät Jumalan tahdon ja voit toimia sen mukaan. 
Uskollisuus on ymmärrystä Herran paluusta ja varustautumista 
sen mukaisesti. 
 
Hieman myöhemmin Luukkaan evankeliumissa Jeesus jatkaa us-
kollisuudesta: 
 
Luuk. 16: 10-11: ”Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin 
uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä.  
Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka 
teille uskoo sitä, mikä oikeata on?” 
 
Uskollisuus Jumalalle koskettaa myös raha-asioitasi. Et voi vain 
elää itsellesi ja viihdyttää itseäsi (kuten edellä olevassa kohdassa 
palvelija teki). Sanasta löydät kyllä ohjeet, jos vain haluat tehdä 
niiden mukaan.  
 
Ilmestyskirjassa puhutaan lopun ajasta ja uskollisuudesta parissa-
kin kohtaa:   
 
Ilm. 2: 10: ”Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele 
on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin 
koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. 
Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän 
kruunun.” (Smyrnan seurakunnalle) 
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Ilm. 17: 12-14: ”Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat 
kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, 
mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon 
kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja 
valtansa pedolle.  He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on 
voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kunin-
gas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssan-
sa." 
 
Lopun aikana perkele on kimpussa ja aiheuttaa kärsimyksiä, mut-
ta Karitsa voittaa – ja samalla myös uskolliset hänen kanssaan. 
Pidä kiinni uskollisesti Sanan lukemisesta niin Herra kyllä vie sinut 
myrskyjen läpi.  
 
Ole uskollinen, loppuun asti. 
 
 

 
 


