
Rohkeaa uskoa – joka tuo 
levon (osa-I) 

 
Psalmi 23,   Daavidin virsi 

 

1) Herra on minun paimeneni, ei 
minulta mitään puutu.   

2) Viheriäisille niityille hän vie 
minut lepäämään; virvoittavien 
vetten tykö hän minut johdattaa. 

3) Hän virvoittaa minun sieluni. 
Hän ohjaa minut oikealle tielle 
nimensä tähden.  



”Herra on minun 
paimeneni, ei minulta 

mitään puutu” 
 

I. Odota Jumalan täyttyvän 
tarpeesi 

• Älä laita turvaasi ihmiseen, 
rahaan, omaisuuteen tai 
asioihin 

• Ensimmäinen asia rohkeaan 
uskoon on kiitos ja ylistys: 
Herra on… 

• Jeesus Kristus on Herra - 
Kyrios 



II. Minun tulee olla 
kuuliainen Jumalalle levon 

suhteen 
- Ihmiskunnan elämä alkoi 

lepopäivästä 
- ”sapatti luotiin ihmistä 

varten” Mark.2:27 
- Ihmisen henki, sielu ja 

ruumis tarvitsee lepoa 
- ”Kuusi päivää tee työtä, mutta 

lepää seitsemäntenä päivänä. 
Myös kyntö-ja elonleikkuu-
aikana sinun on levättävä.”  

- 2.Moos.34:21 



Mitä meidän tulisi tehdä lepopäivänä? 
 

1) Antaa ruumiini levätä 
 

2) Suunnata mieleni ja henkeni Jumalaan yhdessä seurakunnan 
kanssa 

- ”Jeesus meni sapatinpäivänä tapansa mukaan synagogaan.”  Luuk.4:16 

3) Täyttää ’tunnetankkia’ mieltä virkistävillä asioilla 
- musiikilla, luonnossa liikkumisella, liikunnalla… 
- viettämällä aikaa perheen, läheisten ja ystävien kanssa 

 
• Lepopäivä voi olla muukin päivä kuin sunnuntai 
• Ensimmäisten vuosisatojen kristityt kokoontuivat palvomaan 

Jumalaa Herran päivänä – sunnuntaina (jolloin Jeesus nousi ylös) 



III. Etsi Jumalalta sielusi 
virvoitusta 

 
”Hän virvoittaa minun sieluni.” 
 
Jumalan Sana, Pyhä Henki 
virvoittaa sielumme ja henkemme 
 
”Herran opetus on täydellinen, se 
virvoittaa sielun.”  Psalmi 19:8 
 
Laulut ja ylistys virvoittaa sielun 
 



IV. Etsi johdatusta 
Jumalalta 

 
…”ja minä johdatan heitä 

kun he kulkevat 
rukoillen”  Jeremia 31:9 

 
On rohkeaa uskoa 
rukoilla ja odottaa – se 
tuo levon. 
Jumala vastaa ajallaan ja 
tavallaan. 



Psalmi 23 opettaa meitä: 

  

I. odotan Jumalan täyttävän tarpeeni 

II. minun tulee olla kuuliainen Jumalan ohjeille levon 
suhteen 

III. etsin Jumalalta sieluni virvoitusta 

IV. etsin Jumalalta johdatusta 

 

Tämä on rohkeaa uskoa arjessa – joka johtaa levollisuuteen 

 



”Minä olen se hyvä paimen. 
Hyvä paimen antaa 

henkensä lampaiden 
edestä.”  Johanneksen ev. 10:11 

 

”Kaikki me vaelsimme 
eksyksissä kuin lampaat, 

kukin meistä poikkesi 
omalle tielleen. Mutta Herra 

pani hänen päälleen 
kaikkien meidän 

syntivelkamme” Jesaja 53:6 




