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Mitä sinun pitää tietää Jumalasta

Video: https://www.youtube.com/watch?v=1aeeSm0lZC0

Vanha saarnaaja sanoi kerran, jos sinulla on iso Jumala, sinun ongelmasi muuttuvat pieniksi. Joten, 
tehdään parhaamme opiskellessamme Jumalasta. 

Psalmi 139:1-3: "Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minut. 
Istunpa minä tahi nousen, sinä sen tiedät; sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa. Käynpä tahi 
makaan, sinä sen havaitset, ja kaikki minun tieni ovat sinulle tutut."

Psalmi 147:5: "Meidän Herramme on suuri, suuri voimassansa, hänen ymmärryksensä on 
mittaamaton."

Hesekiel 11:5: "Niin Herran Henki laskeutui minun päälleni ja sanoi minulle: "Sano: Näin sanoo 
Herra: Näin te, Israelin heimo, sanotte, ja minä tunnen, mitä teidän hengestänne nousee."

Heprealaisille 4:13: "eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja 
paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili."

Tämän saarnan jälkeen haluan, että hämmästytte eräästä kaikkein ihmeellisimmästä, ja suoraan 
sanoen, eräästä kaikkein pelottavimmasta Jumalan ominaisuudesta: hänen kaikkitietävyydestään. 
Kun sanomme, että Jumala on kaikkitietävä, tarkoitamme, että hän tietää kaiken, mitä voidaan 
tietää. Hän tietää kaiken. Ajattele sitä. Salaisuuksia ei ole olemassa hänelle. Hänen viisautensa, 
ymmärryksensä tai huomionsa ulkopuolella ei ole mitään. Hänen tietonsa on täydellistä. Jotta sinä 
ja minä oppisimme, meidän täytyy opiskella tai elää läpi kokemuksia. Mutta Jumalan ei tarvitse. 
Hän tietää kaiken. Koskaan ei tule olemaan mitään, mitä on tapahtunut tai tulee tapahtumaan, josta 
Jumala ei olisi tietoinen. 

Lisäksi, ei ole olemassa mitään, mikä voi uhmata Kaikkein Korkeimman ymmärrystä ja viisautta. 
Hän tietää kaiken jokaisesta ihmisestä. Hän tietää kaiken sinusta. Ei sitä sinua, jonka esität toisille 
ihmisille. Vaan todellisen sinut. Ei sitä sinua, jonka esität toisille kirkossa. Hän tuntee todellisen 
sinut. Olen ollut avioliitossa vaimoni kanssa 43 vuotta, ja hänestä löytyy vieläkin asioita, jotka 
yllättävät minut. Et voi tehdä elämässäsi mitään, mikä yllättää Jumalan. Hän on kaikkitietävä. 
Jumalaa ei ole koskaan yllätetty. 

Eikä koskaan Jumalan historiassa hänen ole tarvinnut sanoa: "No, enpä osannut kuvitella tuollaista 
tapahtuvan." Jumala tietää kaiken jokaisesta. Ennen kuin teet päätöksen, Jumala tiesi, mikä tulisi 
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olemaan päätöksesi. Ja Jumala tiesi päätöksesi seuraukset. Eikä ainoastaan hän tiedä päätöksiesi 
seurauksia vaan hän tietää jokaisen mahdollisen seurauksen jokaisen yksittäisen päätöksen 
kohdalla, jonka olisit voinut tehdä. Jumala näkee kaiken kaikkina aikoina. Ei ole olemassa 
salaseuraa, jota Jumala ei tiedä. Ei ole olemassa syntiä, jota Jumala ei tiedä. Ei ole olemassa 
paikkaa, jota Jumala ei tiedä. Jumala tietää kaiken ja näkee kaiken. 

Minä kummastelen sitä tapaa, miten monet ihmiset ajattelevat, että he voivat olla piilossa Jumalalta 
ja tehdä asioita ilman, että Jumala tietäisi asiasta. Jumala teki meidät viisautensa kunniaksi ja antoi 
meille vain pienen palan omasta kyvystään. Näin ollen minua hämmästyttää se, miten ihmiset 
ajattelevat voivansa tehdä Jumalasta pilkkaa. Jumalan ei tarvitse lähteä Taivaasta tietääkseen, mitä 
maan päällä tapahtuu. Hänen silmänsä ovat kaikkialla. Ja hänen viisautensa on kaiken kattavaa. 
Raamattu kertoo, että Jumalan hölmöys on viisaampaa kuin ihmisten viisaus. Meistä on tullut niin 
itseriittoisia ja teräviä yhteiskuntana, että monet ihmiset ajattelevat kasvaneensa Jumalaa 
suuremmaksi. 

Meillä on miljardöörejä, jotka ovat rakentaneet itsestään kulkevia autoja. Autoja, jotka osaavat 
parkkeerata ilman ihmisen apua. Meillä on tekoälyä, joka on hitaasti valtaamassa elämämme. Me 
olemme kaikki yhteydessä toisiimme internetin välityksellä. Sinä, todennäköisesti, kuuntelet minua 
parhaillaan internetin välityksellä. Sivilisaatio on ottanut niin monia harppauksia ja hyppyjä ja on 
jopa siirtynyt avaruuden tutkimukseen ilmakehämme läpi taivaisiin. Me jopa tähtäämme Marsin 
kolonisaatioon. Ihmiskunta on ottanut suuria hyppyjä ja askelia. Elämme futuristisessa 
yhteiskunnassa. Ihmiskunta todella ajattelee, että se on tiedon huipentuma. 

Hitaasti ja hitaasti me voimme nähdä yhä useamman ihmisen uskovan, että yhteiskuntana, me 
olemme kasvaneet Jumalaa suuremmaksi. Ironia asiassa on se, että me tiedämme vain sen, mitä 
Jumala sallii meidän tietävän. Viisaimmat ihmiset, filosofit ja lain opettajat, eivät pääse lähellekään 
Herran viisautta ja voimaa. Meidän viisautemme ja meidän älykkyytemme ei pärjää edes 
parhaimpina hetkinämme. Jumala on omassa luokassaan Jumalan viisauden ylivertaisuudessa. 
Hänen ei tarvitse kysyä kysymyksiä ennen kuin hän tietää, mitä on ihmisen sydämessä. Kun 
profeetta Samuel halusi vihkiä Eliabin Israelin kuninkaaksi, Herra kielsi häntä sanoen: ihminen 
katsoo ulkopuolta, mutta minä, Herra, katson sydämeen. 

Jumala ei ole koskaan rajoittunut ihmisen fyysiseen puoleen. Hän näkee syvälle sydämeen ja tietää 
ajatukset, joita ihmisellä on mielessään. Jumalaa ei voi rajoittaa minkään fyysisen esteen avulla. 
Hän tietää kaikki asiat ja hänen viisauttaan ei voi ylittää. Kuningas Daavid käytti aikaa tutkiakseen 
Kaikkein Korkeimman persoonallisuutta. Ja hän havaitsi faktan, että Jumala tunsi Daavidin tavat. 
Hän tiesi ja ymmärsi, ettei mikään hänen tekonsa ollut piilossa Jumalalta. Jos menet maan alle 
tehdäksesi synnin, Jumalan viisaus seuraa sinua. Piilossa ei voi tehdä mitään, mikä ei tulisi 
päivänvaloon. Jos Daavid olisi tiennyt tämän aikaisemmin, hän ei luultavasti olisi kompastellut 
synneissään. On olemassa viisaus, joka seuraa jokaista ihmisen tekoa. Se on Jumalan viisaus.
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"Sillä, katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne. Sinä olet saartanut 
minut edestä ja takaa ja laskenut kätesi minun päälleni. Senkaltainen tieto on minulle ylen 
ihmeellinen, ylen korkea käsittääkseni sen." (Psalmi 139:4-6). Sinun ei tarvitse puhua ennen kuin 
Jumala kuulee äänesi. Israelin kansa kapinoi sydämessään Jumalaa vastaan matkallaan erämaassa ja
hän tiesi sen. Henkilö voi nähdä sinut ääneti, kun Jumalalle valituksesi on erittäin kovaäänistä - 
sydämessäsi. Et ehkä valita Jumalalle ääneen, mutta sisäisesti sinä valitat ja olet vihainen Jumalalle.
Jumalan kaikkitietävyyden perusteella kaikki, mikä tapahtuu maassa tallennetaan. Mikään ei ole 
piilossa häneltä. Daavid myönsi, että Jumalan tiedot ovat liian ihmeellisiä, että niitä voisi käsittää. 
Se on liian korkealla, jotta siihen pääsee käsiksi. 

Raamattu ei esitä Jumalaa, joka istuu valtaistuimellaan ja joka jännittyneenä odottaa ihmisen 
seuraavaa siirtoa, jotta voisi tehdä vastasiirtonsa. Jumala ei ole hermostunut seuraavan siirtosi 
suhteen. Jumala on aina tiennyt kaikki asiat, mitä tulee tapahtumaan. Jumalan kaikkitietävyys on 
niin korkeaa, että hän voisi täydellisesti määritellä tapahtuman lopputuloksen ennen kuin se edes on
alkanut tapahtumaan. Jumalalla ei ole turvattomuuden tunnetta, mikä monella ihmisillä on. Hän 
istuu taivaassa ja tekee sitä, mikä häntä miellyttää. Hänen ei tarvitse jatkaa liikkumistaan sinne ja 
tänne, kuten paholainen, tietääkseen mitä on tapahtumassa jossain päin. Sillä hetkellä kun 
paholainen ajatteli kohottavansa oman valtaistuimensa Jumalan valtaistuimen yläpuolelle, hänen 
salaliittonsa paljastui ja hänet karkotettiin Taivaasta. 

Paholainen ajatteli, että hän oli tiennyt kaiken Jumalasta, koska hän oli niin lähellä Kaikkein 
Korkeinta. Hän ei koskaan tullut ajatelleeksi, että Jumalan viisaus on mysteerien suojeluksessa. Jos 
paholainen, joka oli niin lähellä Jumalan valtaistuinta, joutui häpeämään, kuinka paljon enemmän 
ihminen, joka ajattelee kykenevänsä harhauttamaan Jumalaa, joutuu häpeämään. Psalmi 147:4-5 
puhuu Jumalan ylivertaisesta viisaudesta. Siinä sanotaan, että hän tietää tähtien lukumäärän. Hän 
kutsuu jokaista niistä omalla nimellään. Herramme on suuri ja suuri on hänen voimansa. Hänen 
ymmärryksensä on ääretön. Tähän päivään mennessä, tiede ja teknologia yhdessä, eivät ole 
kyenneet määrittelemään tähtien lukumäärää avaruudessa. Mutta Herra, joka on ylivertainen 
viisaudessa, tuntee jokaisen niistä nimeltä. Avaruudessa on yli kaksi miljardia galaksia. Ja kuitenkin
Jumala pystyy ne laskemaan ja nimeämään. Ei ole tarpeeksi sanoja, jotka kykenevät selittämään 
hänen viisautensa. 

Kristus lähetti kirjeen Efesuksen kirkolle aloitussanoilla: minä tunnen tekosi. Jos olet uskova vain 
nimellisesti etkä toimi uskosi mukaan, Jumala tietää sen. Jos palvelet häntä saavuttaaksesi itsellesi 
jotain, hän tietää. Ei ole mitään, mikä olisi piilossa Jumalan viisaudelta. Taivas ja maa ja kaikki 
maan olennot maan alapuolella, ovat hänen hallinnassaan. Et voi piilottaa mitään Jumalan tiedoilta. 
Sinä voit peitellä syntisi ja pastorisi ei saa sitä tietää, mutta et voi koskaan olla piilossa Jumalalta. 
Lisäksi, jos olet ollut uskollinen vaelluksessasi Jumalan kanssa, hän tietää myös sen. Ja hän 
palkitsee sinut sopivan ajan päästä. 

3/4



Jaakob 1:5 sanoo: "Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa 
kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan." Jumala on viisauden haltija ja hän antaa 
viisautta kaikille, joilta sitä puuttuu. Viisautta ei ole missään muualla kuin Jumalassa. Jumala tietää 
kaikki asiat. Hän tietää koettelemuksesi ja kestävyytesi. Hän tietää kipusi ja vastoinkäymisesi. Usko
Jumalaan.
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