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ESIPUHE 

 

Jeesus Kristus syntyi noin 2000 vuotta sitten. Miksi sinun pitäisi opiskella kurssi, 
joka käsittelee häntä? Mitä merkitystä sinulle on siitä, kuka hän on? Tämä on 
elintärkeä kysymys. Löydät vastauksen tähän tämän kurssin oppitunneilla. 

Tänään, enemmän kuin koskaan aiemmin maailman historiassa, useimmat ihmiset 
puhuvat Jeesuksesta Kristuksesta. Miljoonat sanovat olevansa hänen seuraajiaan. 
Miksi? Olkoon uskontosi mikä tahansa, sinun velvollisuutesi itseäsi kohtaan, on tietää 
jotain Jeesuksesta – hänen elämästään, hänen opetuksistaan ja hänen väitteistään. 

Mahdollisesti opiskelet tämän kurssin vain tyydyttääksesi tiedonhaluasi Jeesuksen 
elämästä ja opetuksista. Tai ehkä olet vastaanottanut hänet Pelastajaksesi ja haluat 
tuntea hänet paremmin. Saattaa olla, että etsit totuutta hengellisessä elämässäsi, 
haluat vahvistaa uskoasi tai haluat katsoa, jos Jeesuksella olisi ratkaisu elämäsi 
ongelmiin. 

Mikä sitten tarkoituksesi onkaan, pidä mielessäsi se, kun opiskelet. Mitä enemmän 
sovellat oppitunteja omaan elämääsi, sitä enemmän pystyt hyötymään opiskelustasi. 

     Elton G. Hill   
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USKONELÄMÄN OPETUSSARJA 

 

Kuka Jeesus on on yksi kahdeksastatoista opetuslapseutta käsittelevästä kurssista, 

jotka on tarkoitettu uusille uskoville. Uskonelämän opetussarja auttaa opiskelijaa 

kasvamaan suhteessaan Kristukseen, olemaan vuorovaikutuksessa Jumalan Sanaan ja 

ymmärtämään paremmin Jumalan tarkoitusta hänen elämälleen. 

Opiskelija perehtyy kristillisiin perusaiheisiin kuuden toistuvan teeman mukaan. 

Kurssit ovat tyyliltään keskustelevia ja helppoja lukea. Seuraava kaavio kuvaa, miten 

opiskeltavat osat on organisoitu uskonelämän opetussarjaksi. 

 

  

Teema  Opintokokonaisuus 1 Opintokokonaisuus 2 Opintokokonaisuus 3 

Hengellinen elämä Uusi elämä Kun sinä rukoilet Jumalan suunnitelma 
– sinun valintasi 

Raamattu Raamattu Kuinka opiskella 
Raamattua 

Johanneksen 
evankeliumi 

Teologia 
 

Kuka Jeesus on Sinun auttava ystäväsi Me uskomme 

Seurakunta Seurakunta Kristillinen 
jumalanpalvelus 

Mitä kristityt tekevät 

Palvelu Henkilökohtainen 
evankeliointi 

Kristilliset työntekijät Opetustehtävä 

Kristillinen etiikka 
 

Raamatun etiikka Avioliitto ja koti Kristitty yhteisössään 
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Ennen kuin aloitat______ 
Miten tätä kirjaa käytetään 

    Jos olet opiskellut muita kristillisen elämän kursseja, saatat huomata, että tämä 
kirja on jonkin verran laajempi ja siinä on myös uusi ilme. Tämä johdanto-osa selittää 
uusia ominaisuuksia, joita on lisätty helpottamaan kurssin oppimista. Lue huolellisesti 
johdanto. 

Tämä kirja on jaettu oppitunteihin lukujen sijasta. Jokainen oppitunti alkaa kahdella 
tärkeällä sivulla. Oppitunnin numeron jälkeen seuraa nimi ja lyhyt oppitunnin 
johdanto. Seuraavalla sivulla on Oppitunnin rakenne. Se tarkoittaa oppitunnin 
jäsennystä. Siinä on luettelo, mitä voit tutkia tällä tunnilla. 

Seuraavaksi tulevat Tavoitteet. Tavoitteet antavat suuntaviivat sille, mitä sinä 
kykenet tekemään opiskeltuasi oppitunnin. Tutki tavoitteet huolella, sillä ne auttavat 
kohdistamaan huomiosi oppitunnin tärkeimpiin kohtiin. 

Jokaisella oppitunnilla on kysymyksiä ja tehtäviä, jotka auttavat sinua saavuttamaan 
tavoitteet. Alaotsikko Tehtävä ohjaa sinua vastaamaan kysymyksiin, jotka liittyvät 
lukemaasi aiheeseen. Älä sivuuta oppitunnilla esiin tulevia tehtäviä. Jos kirjoitat 
vastaukset, ne auttavat sinua soveltamaan sitä, mitä olet oppinut. Useimpiin 
kysymyksiin löytyy vastaus suoraan kirjasta. Jos kirjassa ei ole riittävästi tilaa 
vastausten kirjoittamiseen, niin käytä vihkoa, josta voit sitten myöhemmin kerrata 
oppimasi. 

Kun olet vastannut kysymykseen, tarkista vastauksesi oppitunnin lopussa olevasta 
osasta, jossa lukee Tarkista vastauksesi. Älä kuitenkaan katso vastausta etukäteen 
ennen kuin olet kirjoittanut oman vastauksesi. Tämä auttaa sinua muistamaan 
oppimasi paljon paremmin. Vertaa vastauksiasi oppitunnin lopussa annettuihin 
vastauksiin; sitten korjaa ne vastauksesi, joita et tehnyt oikein. Annetut vastaukset 
ovat sekaisin, niin ettet näe helposti seuraavan kysymyksen vastausta. 
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MITEN KYSYMYKSIIN VASTATAAN 

    Tällä kurssilla käytetään monenlaisia kysymyksiä. Seuraavassa on esimerkkejä  
kolmesta yleisimmästä kysymystyypistä ja miten niihin vastataan. 

  

 MONIVALINTA 

     Monivalintakysymyksissä sinun tulee valita vastaus annetuista vaihtoehdoista. 

 ESIMERKKI 

1. Raamatussa on yhteensä 

a) 100 kirjaa. 

b) 66 kirjaa. 

c) 27 kirjaa. 

Oikea vastaus on b) 66 kirjaa. 

Piirrä ympyrä b) kohdalle opinto-oppaaseesi seuraavalla tavalla 

1. Raamatussa on yhteensä 

a) 100 kirjaa. 

b) 66 kirjaa. 

c) 27 kirjaa. 

d) 2 kirjaa. 

OIKEIN – VÄÄRIN 

    Oikein – väärin kysymyksissä sinua pyydetään valitsemaan useista väitteistä se, joka 
on OIKEIN. 

ESIMERKKI 

1. Mitkä väitteet seuraavista ovat OIKEIN? 

a) Raamatussa on yhteensä 120 kirjaa. 

b) Raamattu on viesti tämän päivän uskoville. 

c) Kaikki Raamatun kirjoittajat kirjoittivat heprean kielellä. 

d) Pyhä Henki inspiroi Raamatun kirjoittajat. 

Väittämät b) ja d) ovat oikein. Voit ympäröidä kaksi valitsemaasi kirjainta 
opiskeluoppaaseesi, kuten edellä neuvottiin. 
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  YHTEENSOVITTAMINEN 

     On myös tehtäviä, joissa tarvitaan käsitteiden sovittamista yhteen. 

 

 ESIMERKKI 

1. Kirjoita johtajan nimen numero väittämän eteen, joka kuvaa jotain, mitä hän teki. 

. . .1 . a) Vastaanotti lain Siinain vuorella  1. Mooses 

. . .2 . b) Johti israelilaiset Jordanin yli  2. Joosua 

. . .2 . c) Marssi Jerikon ympäri 

. . .1 . d) Eli faraon hovissa 

    Väittämät a) ja d) viittaavat Moosekseen sekä b) ja c) viittaavat Joosuaan.   

 

EHDOTUKSIA OPISKELUUN 

1. Parasta olisi, jos järjestät rauhallisen paikan ja säännöllisen ajan opiskeluasi var-
ten. On helpompi keskittyä, jos opiskelu kuuluu osana päivittäisiin tottumuksiisi. 

2. Rukoile, kun aloitat jokaisen opiskeluhetken. Kun sinulla on avoin Raamattu, Pyhä 
Henki ja tämä kurssi, olet itse asiassa luokkahuoneessa, jossa opettajanasi on Py-
hä Henki. Pyydä Herralta apua, että ymmärtäisit oppitunnin sisällön ja voisit so-
veltaa sitä elämääsi. 

3. Lue huolellisesti oppituntiin kuuluva johdanto, oppitunnin rakenne ja tavoitteet. 

4. Lue huolellisesti oppitunnin sisältö. Etsi raamatunviittaukset ja tee myös muistiin-
panoja, jotka voivat olla hyödyksi. Raamatun jakeet vahvistavat oppitunnin tärkei-
tä kohtia. 

5. Vastaa kysymyksiin niille varattuihin kohtiin. Käytä muistivihkoa, kun se on tar-
peellista. 

6. Pohdi asioita, joita olet opiskellut ja etsi tilaisuuksia, jolloin voit soveltaa oppi-
maasi ja keskustella siitä ystäviesi kanssa. 

7. Varaa aikaa. Mikään kellonsoitto ei pakota sinua siirtymään uuteen asiaan. 
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ARVIOINNIT 

Kurssin suoritettuasi voit tehdä loppukokeen ja saada todistuksen. Katso 
tarkemmat ohjeet kurssin lopussa. 

ERILAISIA TAPOJA OPISKELLA TÄTÄ KURSSIA 

    Tämä kurssi on laadittu niin, että voit opiskella sitä yksiksesi. Itse asiassa kirjan 
mukana on opettaja. Toisaalta voit myös käyttää tätä opiskelumateriaalia 
ryhmissä kuten viikolla pidettävissä raamattupiireissä, opintopiireissä, 
kotisoluissa, opetuslapseusryhmissä ja nuorten kokoontumisissa. Tämän kurssin 
sisältö ja opiskelumetodit sopivat erinomaisesti myös vankilatyöhön. 

    Lisäksi sinun seurakuntasi voi yhteistyössä Global Universityn kanssa avata 
opetuslapseuskoulun. Informaation saamiseksi voit tutustua Global Universityn 
sivustoihin osoitteessa www.globaluniversity.edu tai www.globalreach.org 

KURSSIN KIRJOITTAJA 

    Suurin osa tämän kurssin aineistosta julkaistiin alunperin pastori Elton G. Hillin 
pitämissä radiopuheissa, jotka levitettiin sekä Sri Lankassa ja Lähi-Idässä. Global 
Universityn henkilökunta on muokannut ja laajentanut näitä opetuksia, niin että 
ne antavat opiskelijalle hyvät perustiedot Jeesuksen Kristuksen persoonasta ja 
työstä. 

    Saakoon Jumala siunata sinua, kun opiskelet kurssia Kuka Jeesus on. Olkoon 
sydämesi avoin Jumalan sanan totuuksille. 
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TUTKIMME KUKA JEESUS ON 

 

OPPITUNTI 1 

    Kuka mielestäsi on Jeesus? Jotkut sanovat, että hän oli suuri opettaja. Toiset sanovat, että hän oli 
profeetta, filosofi, länsimaiden jumala tai hyvä ihminen, jonka esimerkkiä meidän tulisi seurata. 

    Jeesus oli kuitenkin enemmän kuin suuri opettaja, profeetta tai filosofi. Eikä hän tullut lännestä, joten 
emme voi kutsua häntä länsimaiden jumalaksi. Jeesus syntyi Lähi-idässä melkein 2000 vuotta sitten. Vaikka 
hän ei rakennuttanut itselleen muistomerkkejä eikä ollut sotapäällikkö, hänen elämänsä kosketti koko 
maailmaa. Ja vaikka hän eli kauan sitten, miljoonat ihmiset väittävät tuntevansa hänet henkilökohtaisesti. 
He sanovat, että hän muutti heidän elämänsä ja ovat valmiita kuolemaan hänen tähtensä. Kuka on tämä 
Jeesus? 

    Tällä ensimmäisellä oppitunnilla alamme tutkia, kuka Jeesus on. Aloitamme tutkimuksemme käyttämällä 
kahta tapaa. 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 

A. Raamattu ilmoittaa, kuka Jeesus on 

B. Henkilökohtaiset kokemukset osoittavat meille, kuka Jeesus on 

 

OPPITUNNIN TAVOITE 

1. Määrittele, miksi voit perustella Raamatun avulla, kuka Jeesus on 

2. Pohdi, miten henkilökohtaisella kokemuksella voimme oppia, kuka Jeesus on 

 

A. RAAMATTU ILMOITTAA JEESUKSEN 

TAVOITE 1. Määrittele, miksi voit perustella Raamatun avulla, kuka Jeesus on. 

 

RAAMATUN LUOTETTAVUUS 

    Saadaksemme selville, kuka Jeesus on, otamme esille kirjan, Raamatun, josta voimme löytää luotettavat 
tiedot hänen elämästään ja opetuksistaan. Raamattu koostuu kuudestakymmenestäkuudesta kirjasta, jonka 
on kirjoittanut noin lähes 40 ihmistä. 

    Raamatun kirjoittajat edustivat useita erilaisia ammatteja. Heihin kuului liikemiehiä, paimenia, 
maanviljelijöitä, kalastajia, profeettoja, pappeja, lääkäreitä, oppineita, virkamiehiä, jopa kuninkaita. He 
elivät eri aikakausina noin 1600 vuoden aikana. Seuraavat asiat olivat heille yhteisiä: 

1. Kaikki palvoivat yhtä Jumalaa – Jehovaa* – maailman luojaa. 

2. Jumala oli antanut jokaiselle ilmoituksen, jonka heidän tuli välittää ihmiskunnalle. 

3. Kaikki kirjoittivat sen, minkä Jumala käski heidän kirjoittaa. 

*Toinen tapa ilmaista Jumalan nimi on Jahve. Raamatun selittäjät kutsuvat tätä translitteroinniksi.   

    Jumala piti huolen siitä, että kirjoittajat eivät tehneet virheitä, kun he kirjoittivat muistiin menneitä asioita 
ja ennustuksia tulevista tapahtumista sekä Jumalan antamia viestejä eri aikakausina ja erilaisissa 
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olosuhteissa eläneille ihmisille. Kauan sitten nämä Jumalan inspiroimat kirjoitukset koottiin yhdeksi kirjaksi, 
jota kutsutaan Pyhäksi Raamatuksi. 

Mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset 
ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta (2 Piet. 2:21). 

    Raamattu on luotettava kaikissa yksityiskohdissa. Se on sekä historiallisesti että tieteellisesti virheetön. 
Sen satojen kansoja ja yksilöitä koskevien profetioiden täsmällinen toteutuminen osoittaa, että se todella on 
Jumalan sanaa. Voimme luottaa siihen, mitä se sanoo Jeesuksesta. 

 

Tehtävä 

1. Kolme seuraavasta Raamatun kirjoittajia koskevasta väittämästä on TOSIA. Ympyröi jokaisen oikean 
väittämän edessä oleva kirjain. 

a)   He elivät samanaikaisesti. 

b)   He palvoivat samaa Jumalaa. 

c)   He palvoivat monia jumalia. 

d)   He saivat viestejä Jumalalta. 

e)   He kirjoittivat sitä, mitä he halusivat kirjoittaa. 

f)    He kirjoittivat sen, mitä Jumala käski heidän kirjoittaa. 

g)   He tekivät virheitä kirjoihinsa. 

 

2. Me voimme luottaa Raamattuun, mitä se sanoo Jeesuksesta, koska Raamattu on 

a)    pitkä kertomus monine yksityiskohtineen. 

b)    pienten kirjojen kokoelma. 

c) täsmällinen sanoma Jumalalta. 

 

RAAMATUN TEEMA 

    Miksi piti kuusikymmentäkuusi kirjaa, joita oli kirjoittanut lähes neljäkymmentä kirjoittajaa 1600 vuoden 
aikana, koota yhdeksi kirjaksi? Sen tähden koska kaikkiin sisältyy yksi ja sama teema. Yhdessä nämä kirjat 
esittävät saman kuvan eri puolia. Kirjoilla, jotka sisältävät historiaa, lakia, lauluja, profetiaa, elämänkertoja ja 
käytännöllistä opetusta, on yksi keskusteema. Se on rakastavan Jumalan pelastustyö, joka on tarkoitettu 
syntiselle ihmiskunnalle. 

    Raamatun molemmat osat – Vanha testamentti ja Uusi testamentti – osoittavat ihmisten tarvitsevan 
Pelastajaa ja Jumalan pelastussuunnitelmaa Jeesuksessa. Vanha testamentti, joka kirjoitettiin ennen 
Jeesuksen syntymää, sisältää monta häntä koskevaa ennustusta. Uusi testamentti kertoo meille, miten 
Pelastaja tuli ja miten hän voi pelastaa meidät. Koko Raamatun teema – ihmiskunnan pelastus – keskittyy 
Jeesukseen, kaikkien ihmisten Pelastajaan. 
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Tehtävä 

3   Raamatun teema on ihmiskunnan pelastus 

a)  parempien lakien kautta. 

b)  Jeesuksen Pelastajan kautta. 

c)   hyvän ympäristön kautta. 

d)   parannellun uskonnon kautta. 

 

4    Kirjoita sen raamatunosan numero lauseen eteen, jota se kuvaa 

. . a Kertoo miten Pelastaja tuli   1) Vanha testamentti 

. . b Kuvaa Pelastajan elämää ja miten voimme pelastua hänen kauttaan  2) Uusi testamentti 

. . c Siinä on monta ennustusta Pelastajan tulemisesta 

 

UUSI TESTAMENTTI ON TALLENTANUT TIETOJA JEESUKSESTA 

Uusi Testamentti antaa meille dokumentoitua tietoa 

1. Jeesuksen elämästä ja opetuksista. 

2. Seurakunnasta, jonka hän perusti. 

3. Ohjeita Jeesuksen seuraamisesta. 

4. Tulevista tapahtumista, jotka koskevat Jeesuksen paluuta. 

    Me voimme luottaa Uuden testamentin tarkkuuteen. Jumala valitsi ihmiset, joiden tehtävä oli kirjoittaa 
Jumalan inspiroimaa sanaa yksityiskohtaisen tarkasti. Kolme seikkaa vakuuttaa meidät, että Uuden 
Testamentin tiedot ovat tosia: (1) jumalallinen inspiraatio, (2) kirjoittajien silminnäkijätodistukset ja (3) 
tosiasioiden systemaattinen tutkimus. 

    Matteus, Markus, Luukas ja Johannes kirjoittivat evankeliumit, joita kutsutaan heidän nimillään. Nämä 
ovat Uuden testamentin ensimmäiset neljä kirjaa. Niitä kutsutaan evankeliumeiksi, sillä evankeliumi 
tarkoittaa ”hyvää uutista”. Hyvä uutinen kertoo Jeesuksesta, joka tuli antamaan meille ikuisen elämän. 

    Näemme ihmiset erilaisista näkökulmista. Ajattele esimerkiksi henkilöä, jonka tunnet. Yhdelle hän on 
naapuri, toiselle ystävä ja edelleen muille, puoliso, isä tai työntekijä. Kaikki voivat kirjoittaa samasta 
henkilöstä, mutta jokaisella on erilainen näkökulma ja korostus. 

    Jumala innoitti Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen kirjoittamaan hyvän uutisen 
Jeesuksesta erilaisista näkökulmista. 

 Matteus esittää meille Jeesuksen kuninkaana – kuningas Daavidin jälkeläisenä, joka hallitsee 
maailmaa vanhurskaudessa. 

 Markus esittää meille Jeesuksen Jumalan palvelijana, joka tekee Jumalan tahdon – Vanhan 
testamentin ennustuksissa hänet kuvataan kärsivänä palvelijana, joka tuli kuolemaan syntiemme 
takia. 

 Luukas, kreikkalainen lääkäri, esittää Jeesuksen Ihmisen poikana – ihmissuvun täydellisenä 
edustajana ja lääkkeenä koko ihmiskunnan vaivoihin. 
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 Johannes kirjoittaa evankeliuminsa auttaakseen meitä näkemään Jeesuksen Jumalan Poikana 
– maailman Vapahtajana. 

    Johanneksen evankeliumi on kertomus miehen elämästä, jonka Johannes tuntee ja johon hän on 
läheisesti liittynyt. Hän kirjoittaa todistajan ominaisuudessa osoittaakseen kuka Jeesus on. Hänen 
tarkoituksensa on vakuuttaa kaikille, jotka lukevat hänen kertomuksensa, että Jeesus on enemmän kuin 
ihminen – hän on ihminen muodossa tullut Jumala. Ja hän julistaa, että kaikki, jotka uskovat Jeesukseen, 
saavat ikuisen elämän. Tämä on suuri väite – melkein liian hyvä ollakseen tosi. Mutta kun luemme 
Raamatusta, mitä muut Jeesuksen seuraajat kirjoittivat hänestä, huomaamme, että he kaikki ovat samaa 
mieltä. Se, mitä he sanovat Jeesuksesta, on totta. 

    Matteus ja Johannes ovat kaksi kahdestatoista opetuslapsesta, jotka viettivät kolme vuotta Jeesuksen 
julkisen toiminnan aikana hänen seurassaan. He kuvaavat ihmeitä, joita he näkivät hänen tekevän, 
tallensivat muistiin joitakin hänen opetuksiaan ja kertovat mitä he henkilökohtaisesti havaitsivat hänen 
kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Johannes antaa todisteita Jeesuksen jumaluudesta ja korostaa 
häneen uskomisen tärkeyttä. Matteuksella oli kokemusta virallisten asiakirjojen kanssa työskentelemisestä 
ennen kuin hänestä tuli Jeesuksen opetuslapsi. Askel askeleelta hän tuo esiin todisteita, että Jeesus on se 
kuningas, josta Vanhan testamentin profeetat kirjoittivat. Hän viittaa ennustuksiin ja niiden toteutumiseen, 
seuraa Jeesuksen kuninkaallista sukulinjaa ja kuvailee hänen valtakuntansa periaatteita. 

    Huomautus: Englannin kielessä käytetään usein ilmausta ”ministry”. Toisaalta sana tarkoittaa työtä ja 
toimintaa tai uskonnollista palvelusta. Toisaalta se tarkoittaa yksinkertaisesti jonkun tekemää työtä. 
Englannin ”minister” voi olla joko uskonnollinen työntekijä tai julkishyödyllinen toimija kuten ministeri. 
Joissakin maissa on hallituksen ministereitä sekä pääministeri, joka johtaa muita hallituksen ministereitä. 
Kun englannin kielessä puhutaan ”Jeesus’ ministry” (Jeesuksen toimintaa), sillä tarkoitetaan työtä, jota hän 
teki, joka kohdistui koko ihmiskunnan hyödyksi. 

    Markus oli nuori mies, joka eli Jerusalemissa Jeesuksen toiminnan aikoihin. Luultavasti hän oli yleisön 
joukossa, joka kuunteli Jeesuksen saarnaavan, näki hänen tekevän ihmeitä ja näki hänen 
ristiinnaulitsemisensa. Myöhemmin Markus oli läheisesti Pietarin (yksi Jeesuksen opetuslapsista) seurassa ja 
luultavasti kuuli häneltä joitakin yksityiskohtia, joita mainitaan Markuksen evankeliumissa. 

    Lääkäri Luukas tutki huolellisesti kertomuksia Jeesuksesta. Hän kirjoitti kaksi kirjaa (evankeliumin ja 
Apostolien teit) antaakseen huomattavalle ystävälleen tarkan tiedon Jeesuksen elämästä ja seurakunnan 
kasvusta. Luukas haastatteli Mariaa, Jeesuksen äitiä, ja monia muita saadakseen tietää yksityiskohtia 
Jeesuksen yliluonnollisesta syntymästä, elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Hän tutki monia 
Jeesuksen tekemiä parantamisihmeitä ja kuvaili mitä tapahtui. 

    Muut Uuden testamentin kirjoittajat – Pietari, Jaakob, Juudas ja Paavali – olivat kaikki päteviä 
kirjoittamaan Jeesuksesta. Pietari vietti kolme vuotta oppilaana Jeesuksen seurassa. Jaakob ja Juudas olivat 
Jeesuksen veljiä. Paavali oli ensin Jeesuksen katkera vihollinen. Mutta kun hän kohtasi Jeesuksen, se muutti 
hänen elämänsä täydellisesti. Siitä lähtien Paavali käytti elämänsä kertomalla muille Jeesuksesta. 

    Jumala inspiroi nämä henkilöt kirjoittamaan meille (niin kuin oman aikansa ihmisille), mitä he tiesivät 
Jeesuksesta. Heidän kertomuksensa ovat yhtä pitäviä. Heidän oman kokemuksensa perusteella he neuvovat 
miten myös me voimme tietää Jeesuksesta ja nauttia siitä ihmeellisestä elämästä, jonka Jeesus antaa. 
Johannes tiivistää tämän seuraavasti: 

Minkä me olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän 
kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. (1 Joh. 1:3) 
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Tehtävä 

5  Opettele ulkoa 1 Joh. 1:3 

6  Uuden testamentin kertomus Jeesuksesta on 

a) Niiden ihmisten kertomus, jotka tunsivat hänet tai saivat tietonsa ihmisiltä, jota tunsivat hänet. 

b) Kokoelma taruja ja ideoita ensimmäisen vuosisadan kansansankarista. 

c) Kertomus, joka siirtyi sukupolville suusanallisesti ennen kuin se kirjoitettiin muistiin. 

 

7) Ympyröi kirjain väitteen edessä, joka antaa perusteen, miksi voit luottaa Raamatun sanaan Jeesuksesta. 

a) Useimmat Raamatussa kuvatut tapahtumat sattuivat monia vuosia sitten Lähi-idässä. 

b) Evankeliumit ovat sellaisten henkilöiden kirjoittamia, jotka tunsivat Jeesuksen henkilökohtaisesti tai 
haastattelivat niitä, jotka tunsivat hänet. 

c) Kaikki Raamatun kirjoittajat olivat Jumalan inspiroimia. 

d) Raamattu sisältää lauluja, historiaa ja lakeja. 

e) Raamatun sadat ennustukset ovat täyttyneet täsmällisesti. 

 

B HENKILÖKOHTAISET KOKEMUKSET KERTOVAT MEILLE KUKA JEESUS ON 

Tavoite 2 Pohdi, miten me voimme tietää kuka Jeesus henkilökohtaisten kokemusten välityksellä Jeesus 
elää, ja me voimme tuntea hänet henkilökohtaisesti. Tämä kuuluu yhtenä osana evankeliumin hyviin 
uutisiin. Jeesus tekee edelleen ihmisille samoja asioita, joita hän teki kauan sitten. 

Muiden kokemukset 

    Tunnetko ketään, joka tuntee Jeesuksen henkilökohtaisesti? Tämä tarkoittaa enemmän kuin vain tietää 
jotain Jeesuksesta tai olla kristillisen seurakunnan jäsen. Jeesuksen henkilökohtainen tunteminen muuttaa 
ihmisen elämän. Tämän päivän miljoonat ihmiset tuntevat Jeesuksen aidosti. He kertovat mielellään sinulle 
hänestä. Jotkut heistä sanovat: 

 Aikaisemmin minä vihasin kaikkia, mutta kun Jeesus tuli elämääni, hän muutti minut. Nyt minä rakastan 
ihmisiä ja haluan auttaa heitä. 

 Minulla oli hirvittävä syyllisyyden tunne, mutta Jeesus otti sen pois, kun pyysin Jeesusta antamaan 
syntini anteeksi. Hän antoi minulle ilon, rauhan ja puhtaan omantunnon. 

 Jeesus otti pois pelot, jotka piinasivat minua. Hän antaa minulle rohkeuden kohdata ongelmiani. 

       Jeesus on antanut minun syyn ja tarkoituksen elämään. 

 Jeesus on vastaus kaikkiin ongelmiini. Vien kaikki asiani hänen tietoonsa rukouksen välityksellä. 

 En ole enää yksin, sillä Jeesus on kanssani jatkuvasti. 

 Olin koukussa huumeisiin, mutta Jeesus pois huumeriippuvuuden, kun luovutin elämäni hänelle. 

 Jeesus on parantanut minut useita kertoja vastauksena rukouksiin. 

    Nämä ja tuhannet muut todistukset niiltä ihmisiltä, jotka aidosti tuntevat Jeesuksen, osoittavat oikeaksi 
sen, mitä Jumala sanoo. Heprealaiskirjeen 13:8 vakuuttaa, että ”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja 
ikuisesti.” 
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Tehtävä 

8 Opettele ulkoa Heprealaiskirje 13:8. 

9  Pohdittavaa: Jos kuulet ihmisten kertovan kokemuksistaan Jeesuksen yhteydessä kuten sellaisia kuin on 
esitetty edellä, mitä ajattelisit? Haluaisitko myös sinä tulla tuntemaan Jeesuksen? Johtavatko nämä aidot 
todistukset uskomaan, että Jeesuksen tunteminen voisi auttaa sinua ratkaisemaan joitakin sinun 
ongelmistasi? 

SINUN HENKILÖKOHTAINEN KOKEMUKSESI 

    Miten sinä voit parhaiten tietää, kuka Jeesus on?  Sinä voit oppia paljon tutkimalla Raamattua. Sieltä 
löydät kertomukset hänen elämästään ja opetuksistaan. Sieltä saat selville, miksi hän tuli maailmaan ja mitä 
hän on tehnyt sinun puolestasi. Raamattu kertoo myös mitä hän tekee nyt ja mitä hän tulee tekemään 
tulevaisuudessa. Voit oppia Jeesuksesta myös muiden ihmisten kokemuksista. Kautta vuosien aina tähän 
hetkeen asti ihmiset ovat huomanneet, että Jeesus tekee itsensä tunnetuksi niille, jotka aidosti haluavat 
tuntea hänet. Ja mikä kaikkein parasta, sinä voit tulla tuntemaan hänet henkilökohtaisesti ja oppia 
kokemuksesta, että mitä Raamattu sanoo hänestä, on totta. 

    Olet saattanut tietää Jeesuksesta koko elämäsi ajan tai ehkä et koskaan ole kuullut paljoakaan hänestä. 
Sinä saatat jo tuntea hänet ja rakastat häntä tai kuten Saul – Jeesuksen vihollinen, jonka elämä muuttui kun 
hän kohtasi hänet henkilökohtaisesti – saatat vastustaa evankeliumia. Olkoonpa sinun tietosi Jeesuksesta ja 
asenteesi häntä kohtaan, minkälainen tahansa, nämä oppitunnit on kirjoitettu avuksi, että pääsisit 
henkilökohtaisesti tuntemaan hänet paremmin. Toivomme ja rukoilemme, että sinä pääset nauttimaan 
niistä lahjoista, jotka tulevat ystävyydestä Jeesuksen kanssa. 

Tehtävä 

10 Valitse seuraavista väitteistä kolme, jotka parhaiten auttavat tietämään, kuka Jeesus on. Ympyröi kunkin 
väittämän edessä oleva kirjain. 

a) Tutki, mitä Raamattu sanoo hänestä. 

b) Tutki, mitä muut uskonnot sanovat hänestä. 

c) Vertaile eri uskontojen opetuksia keskenään. 

d) Kuuntele, mitä Jeesus on tehnyt henkilöille, jotka tuntevat hänet henkilökohtaisesti. 

e) Opi itse tuntemaan Jeesus henkilökohtaisesti. 

f) Kuuntele, mitä Jeesuksen viholliset sanovat. 
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TARKISTA ANTAMASI VASTAUKSET 

    Vastaukset harjoituskysymyksiin eivät ole tavanomaisessa järjestyksessä. Näin on sen vuoksi, että et näkisi 
helposti vastausta seuraavaan kysymykseen. Katso kyseessä olevan tehtävän numeroa yrittämättä katsoa 
edessä olevaa vastausta. 

4 a 2) Uusi testamentti 

b 2) Uusi testamentti 

c  1) Vanha testamentti 

b) He palvoivat samaa Jumalaa. 

d) He saivat viestejä Jumalalta 

f) He kirjoittivat sen, mitä Jumala käski heidän kirjoittaa. 

6 a) Niiden ihmisten kertomus, jotka tunsivat hänet tai saivat tietonsa ihmisiltä, jota tunsivat hänet. 

1 c) täsmällinen sanoma Jumalalta. 

7 Kaikki väitteet ovat tosia. Kuitenkin, väitteet b), c) ja e) antavat syyt miksi sinä voit luottaa, mitä Raamattu 
sanoo Jeesuksesta. 

3 b) Jeesuksen Pelastajan kautta. 

10 a) Tutki, mitä Raamattu sanoo hänestä. 

d) Kuuntele, mitä Jeesus on tehnyt henkilöille, jotka tuntevat hänet henkilökohtaisesti. 

e) Opi itse tuntemaan Jeesus henkilökohtaisesti. 
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JEESUS, LUVATTU MESSIAS 

OPPITUNTI 2 

    Lupaukset kuuluvat meidän elämäämme. Vanhemmat lupaavat tehdä asioita lapsilleen. Poliitikot, 
talousihmiset ja ystävät antavat lupauksia. Meillä kaikilla on kokemuksia siitä, kun odotamme, että henkilö, 
joka on luvannut meille jotain, pitäisi myös lupauksensa. Joskus joudumme odottamaan pitkään. Joskus 
olemme joutuneet myös pettymään. 

    Myös Jumala on antanut lupauksia. Vuosisatoja ennen Jeesuksen syntymää Jumala lupasi, että Messias, 
Voideltu, tulisi. Jumala puhui profeettojensa välityksellä ja kuvaili hänen persoonaansa ja mitä hän tulisi 
tekemään. 

    Kun Jeesus tuli, monet, jotka tiesivät näistä ennustuksista, huomasivat jotain erittäin tärkeää. He näkivät, 
että mitä Jeesus sanoi ja teki olivat yhtä pitäviä kuvauksien kanssa. He ymmärsivät, että Jeesus oli Messias, 
jonka Jumalan oli luvannut lähettää. Jumala piti sanansa. 

    Tällä oppitunnilla saat tutustua erilaisiin ennustuksiin, joita oli annettu Jeesuksesta. Tulet huomaamaan 
ihmeellisiä asioita, joita he ennustivat hänestä. 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 

A. Raamatun profetian ymmärtäminen 

B. Messiasta koskevat tosiasiat 

 

OPPITUNNIN TAVOITE 

1. Mainitse erilaisia Raamatun profetialajeja. 

2. Tunnista useita tapoja, joissa Jeesus täyttää Messiasta koskevat Raamatun profetiat. 

 

A. RAAMATUN PROFETIAN YMMÄRTÄMINEN  

Tavoite 1. Mainitse erilaisia Raamatun profetialajeja 

    Raamatun profetiat ovat viestejä, joita Jumala antoi kansalleen hänen sanansaattajiensa, profeettojen 
välityksellä. Heidän kauttaan Jumala antoi ihmisten tietää, mitä hän tahtoi heidän tekevän ja näytti heille 
monia asioita, joita tapahtuisi tulevaisuudessa. 

    Jumala innoitti profeettoja kirjoittamaan muistiin nämä ilmoitukset, niin kuin ne nyt ovat meidän 
Raamatussamme. Monet näistä ennustuksista ovat jo toteutuneet pienintä yksityiskohtaa myöten. 
Raamattu sisältää suuren osan näistä historiallisista täyttymisistä. Jotkut profetioista ovat toteutumassa 
parhaillaan. Muut täyttyvät tulevaisuudessa. 

 

PROFETIAT OVAT TÄRKEITÄ 

    Raamatun profetioiden täyttyminen antaa meidän ymmärtää, että Raamattu on sitä, mitä se väittää 
olevan – Jumalan sanaa. Kuka muu tietää jokaisen yksityiskohdan tulevaisuudesta ja kuvailla juuri sen, mitä 
tulee tapahtumaan tietyille ihmisille, tietyssä paikassa, tiettynä aikana satoja vuosia myöhemmin? Jumala 
on vahvistanut Raamatun inspiraation ilmoittamalla tarkoituksensa etukäteen ja vaikuttamalla, että kaikki 
tapahtuu niin kuin hän on sanonut profeettojensa välityksellä. 
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Vanhan testamentin profetiat tulevasta Pelastajasta ovat äärettömän tärkeitä meille kolmesta syystä: 

1. Me voimme tutkia Jeesuksen elämää näitten ennustusten valossa ja nähdä, oliko hän todella luvattu 
Pelastaja. 

2. Voimme ymmärtää paremmin profetioiden kautta, kuka Jeesus on ja miksi hän tuli. Meille näytetään 
hänen aiemman, nykyisen ja tulevan työnsä. 

3. Me voimme tietää, että Jumala tekee sen, minkä hän on luvannut. Kuten ensimmäiset Jeesusta koskevat 
profetiat ovat toteutuneet täsmälleen kuten oli ennustettu, niin profetiat, jotka koskevat tulevaisuutta, 
tulevat myös toteutumaan. 

 

Tehtävä 

1 Tulevia tapahtumia koskevat Raamatun profetiat ovat  

a) viestejä, joita profeetat saivat kuolleitten hengiltä. 

b) tulevaisuuden ennustuksia, joita hankitaan tutkimalla tähtiä. 

c) ilmoituksia, joita Jumala antoi profeettojensa välityksellä. 

 

2 Tulevaa Pelastajaa koskevat ennustukset ovat tärkeitä, koska ne a) osoittavat, että Jumala tekee sen, mitä 
hän on luvannut tehdä. 

b) kuvaavat Raamatun ajan poliittista tilannetta. 

c) sisältävät monia mielenkiintoisia kuvauksia ja symboleja. 

    Messiaanisia profetioita annettiin vähitellen. Pelastajaa koskevia ennustuksia kutsutaan messiaanisiksi 
ennustuksiksi. Nimi Messias tule heprean kielestä ja tarkoittaa ”Voideltua”. Papit, profeetat ja kuninkaat 
voideltiin öljyllä osoittamaan, että Jumala oli valinnut heidät ja erottanut tehtäväänsä varten. Tulevan 
Messiaan, joka on profeetta, pappi ja kuningas tulisi voitelemaan tehtäväänsä Pyhä Henki. Messiaan 
kreikankielinen nimi on Kristus. Kun puhutaan Jeesuksesta Kristuksesta, kutsutaan häntä Messiaaksi, 
Voidelluksi, messiaanisten ennustusten täyttymykseksi. 

    Jumalan lupaukset Messiaasta kirjoitettiin Israelin kansan tapahtumiin, jotka kattavat yli 4 000 vuoden 
jakson. Jotkut niistä kuvaavat toimintaa, jota Jeesus tulisi tekemään meidän Pelastajanamme. Muut 
viittaavat hänen ikuiseen valtakuntaansa. Jotkut näistä profetioista annettiin viesteissä, jotka käsittelivät 
paikallista tilannetta, mutta viittasivat sen hetkisen tilanteen ohi tulevaan Messiaaseen. 

    Jumala ilmoitti ajan saatossa yhä enemmän yksityiskohtia Messiaasta – missä hän tulisi syntymään, miten 
hän tulisi kuolemaan, minkälaista työtä hän tulisi tekemään. Itse asiassa, jotkut Raamatun tutkijat ovat 
laskeneet yli 300 Messiasta koskevaa yksityiskohtaa Vanhassa testamentin ennustuksissa. Jumala halusi, että 
jokainen pystyy tunnistamaan Messiaan, kun hän tulee. 

 

Tehtävä 

3 Nimi Kristus tarkoittaa 

a) Voideltua 

b) Voittajaa 

c)  Uhria 
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4 Jumala antoi messiaanisia ennustuksia 

a) enemmän kuin 4 000 ennen Kristuksen syntymää. 

b) erilaisten tapahtumien yhteydessä yli 4 000 vuoden aikana. 

c) yhdelle hänen profeetoistaan, joka eli 4 000 vuotta sitten. 

 

Rituaaleja, jotka kuvaavat Messiasta 

    Jumalanpalveluksen rituaalit, joita Jumalan kansa käytti Vanhan testamentin aikana, olivat profeetallisia. 
Jumala oli luonut kokonaisen uhrijärjestelmän kuvaamaan Messiaan tuloa ja sitä, että hän antaa elämänsä 
pelastaakseen ihmiset heidän synneistään. Pappien toiminta oli kuva siitä, mitä Jeesus tekee täydellisenä 
pappina koko ihmiskunnan puolesta. Heprealaiskirje Uudessa testamentissa kertoo, kuinka täydellisesti 
Jeesus sopii profeetalliseen kuvaan, joka on annettu Vanhan testamentin symbolisissa rituaaleissa. 

    Nykyisin kaikkialla maailmassa löytyy jälkiä profeetallisista rituaaleista, jotka Jumala asetti, kun ihminen 
lankesi syntiin. Monien uskontojen jumalanpalveluksissa löytyy näitä merkkejä, jotka on tarkoitettu 
viittaavan Jeesukseen. Näitten uskontojen jäsenien pitäisi tutkia kristittyjen Raamattua huomatakseen 
heidän rituaalinsa todellisen merkityksen. 

 

Tehtävä 

5 Tiedätkö mitään rituaalia uhraamisesta, jota harjoitetaan sinun maassasi? Minkälainen merkitys niillä on?  

6 Paras tapa selvittää, miten Jeesus sopii Vanhassa testamentissa annettuun symboliseen kuvan, on 

a) pohtia uskontoja, joita on harjoitettu maassasi. 

b) opetella kaikkien messiaanisten profeettojen nimet Raamatussa. 

c) tutkia Heprealaiskirjettä Uudessa Testamentissa. 

 

B. MESSIASTA KOSKEVAT TOSIASIAT 

Tavoite 2.   Tunnista useita tapoja, joissa Jeesus täyttää Messiasta koskevat Raamatun profetiat. 

    Vanhan testamentin profeetat ennustivat monia tärkeitä asioita Messiaasta. Näistä viisi asiaa kuvataan 
tällä oppitunnilla. 

Inhimillinen ja jumalallinen 

    Ensimmäinen Messiasta koskeva lupaus on Raamatun ensimmäisessä kirjassa. Jumala viittaa häneen 
naisen siemenenä. Hän tulisi syntymään naisesta. Adam ja Eeva, ensimmäinen mies ja nainen, tekivät 
syntiä. Saatana, Jumalan vihollinen, houkutteli heidät kieltäytymään tottelemasta Jumalaa. Tämä erotti 
heidät Jumalasta ja antoi Saatanalle vallan heihin. Jumala kuitenkin lupasi, että syntyisi Pelastaja, joka 
taistelisi Saatanaa vastaan ja tuhoaisi hänen valtansa. Jumala sanoi Saatanalle: ”Minä panen vihollisuuden 
sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä 
haavoitat häntä kantapäähän.” (1. Moos. 3:15) 
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Seuraavien vuosisatojen kuluessa Jumala ilmoitti kansalleen monia yksityiskohtia Pelastajasta. Hän tulisi 
syntymään Betlehemissä, maassa, jota nykyisin kutsutaan Palestiinaksi. Hän ei kuitenkaan tulisi olemaan 
tavallinen ihminen. Hän oli ikuinen. Hän on aina ollut olemassa, mutta hän tulisi maan päälle syntyäkseen 
ihmisen lapseksi ja varttuisi hallitsijaksi Israelissa. Miika ennusti: 

”Mutta sinä, Betlehem Efrata, joka olet vähäinen Juudan sukujen joukossa, sinusta tulee minulle hän, 
joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudessa, iankaikkisissa ajoissa.” (Miika 5:1) 

    Betlehem Efrata tarkoittaa Betlehem nimistä kylää lähellä Efrata nimistä kaupunkia (kts. 1. Moos. 35:19; 
48:7 tai Ruut 4:11). Tuomarien kirjassa sitä kutsutaan myös Juudan Betlehemiksi (17:7). Oli välttämätöntä 
erottaa tämä paikka toisesta Betlehem nimisestä kylästä (kts. Joosua 19:15). 

    Noin 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, Jumala ilmoitti profeetta Jesajalle, että tuleva Pelastaja tulee 
olemaan sekä ihminen että Jumala. Hän tulee syntymään neitsyestä ilman isää. Yksi hänen nimistään tulee 
olemaan Immanuel, joka tarkoittaa ”Jumala kanssamme”. 

”Sen vuoksi Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa 
hänelle nimen Immanuel.” (Jes. 7:14) 

”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herruus, ja hänen nimensä 
on ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.” 

    Jeesuksen syntymästä voidaan lukea Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeista. Hän sikisi ilman isää ja 
syntyi neitsyt Mariasta. Se tapahtui Jumalan – Pyhän Hengen voimasta. Ihminen ja Jumala, hän oli 
Immanuel – Jumala kanssamme. Huomaa Jeesuksen viimeiset sanat, kun vielä oli maan päällä: ”Ja katso, 
minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.” (Matt. 28:20) 

 

Tehtävä 

7 Tiedämme, että Jeesus on Immanuel, josta on ennustettu Vanhassa testamentissa, koska hän 

a) syntyi Betlehemissä Efratassa. 

b) sikisi Pyhästä Hengestä. 

c)  oli suuri ja viisas opettaja. 
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Uhri ja Pelastaja 

    Jumala ilmoitti useille profeetoille, että Pelastaja tulisi antamaan oman elämänsä uhriksi meidän 
syntiemme tähden. Ennen Jeesuksen tulemista eläimiä uhrattiin Jumalalle ihmisten syntien tähden. 
Syntinen toi lampaan tai vuohen papin teurastettavaksi ja poltettavaksi alttarilla. 

    Jesajan kirjan viideskymmeneskolmas luku kuvaa, kuinka Jumala tekee Pelastajan uhriksi meidän syntien 
takia, mutta kuinka hän nousee jälleen elämään. Jeesus tuli meidän uhriksemme ja Pelastajaksemme. 
Profeetat ennustivat milloin, missä ja miten läheinen ystävä kavaltaa Jeesuksen, syytetään väärin perustein, 
vangitaan, pilkataan, ruoskitaan, ristiinnaulitaan ja haudataan. Tämän jälkeen hän nousee kuolleista. 

 

Tehtävä 

8 Jeesus täytti Vanhan testamentin uhrirituaalit, koska 

a) hän kuoli edestämme. 

b) hän teki monta hyvää tekoa. 

c) hän puhui meille Jumalasta. 

  

Profeetta, pappi ja kuningas 

    Vanhan testamentin profetiat osoittavat, että Messias on Jumalan Hengen voitelema profeetta, pappi ja 
kuningas. Profeettana hän on meille Jumalan ääni. Pappina hän on meidän äänemme Jumalalle. Kuninkaana 
hän on Jumalan käsi, joka auttaa ja ohjaa meitä. Hän asettaa meidän elämällemme normit ja vahvistaa 
Jumalan hallinnan elämäämme. 

    Kun Jeesus aloitti julkisen palvelunsa, hän luki seuraavan messiaanisen ennustuksen ihmisille antaakseen 
heidän ymmärtää, että he näkivät ennustuksen toteutuvan hänessä: 

 Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä Herra on voidellut minut   
 julistamaan ilosanomaa nöyrille.  Hän on lähettänyt minut sitomaan   
 särjettyjä sydämiä. Julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille   
 kahleiden kirpoamista, julistamaan Herran suosion vuotta. (Jes. 61:1–2) 

Profeetta. Mooses oli suuri profeetta, uskonnollinen johtaja ja juutalaisen kansan hallitsija noin 1 400 

vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Jumala puhui hänen välityksellään kansalle. Hän johti heidät ulos 
orjuudesta. Hänen palvelutyötään seurasi suuret ihmeet, jotka osoittivat, että Jumala oli lähettänyt hänet 
kansansa johtajaksi. Mooses kirjoitti: 

Herra, sinun Jumalasi, antaa nousta sinulle profeetan, minun kaltaiseni, sinun kansasi keskeltä, veljiesi 
joukosta. Kuulkaa häntä. (5. Moos. 18:15) 

    Jeesus oli monella tapaa Mooseksen kaltainen. Jumala puhui hänen kauttaan. Hän teki suuria ihmeitä. 
Hän vapautti ihmisiä heidän synneistään. Profeettana, Jeesus ennusti monia tapahtumia, mukaan luettuna 
hänen ristiinnaulitsemisensa, hänen ylösnousemisensa kolmen päivän kuluttua, hänen paluunsa taivaaseen, 
mitä hänen seuraajansa tulevat tekemään, Pyhän Hengen tulemisen, evankeliumin leviämisen ja 
Jerusalemin temppelin hävittämisen. Kaikki tapahtui niin kuin Jeesus oli sanonut. Jotkut hänen 
ennustuksistaan toteutuvat parastaikaa. Me tiedämme, että loputkin niistä tulevat toteutuman. 

    Pappi. Psalmin runoilija kirjoitti Messiaasta, ”Herra on vannonut eikä muuta mieltään: ”Sinä olet pappi 

ikuisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan.” (Ps. 110:4). Melkisedek oli ensimmäinen Vanhan testamentin 
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mainitsema pappi ja näyttää siltä, että hän oli suoraan Jumalan valitsema. Kaikki Vanhan testamentin papit 
rukoilivat kansan puolesta ja uhrasit myös uhreja ihmisten syntien edestä. 

    Jeesus rukoili paljon seuraajiensa puolesta ollessaan maan päällä ja rukoilee nyt meidän puolestamme. 
Uhri, jonka Jeesus uhrasi, oli hänen oma elämänsä. Nyt me voimme käydä Jumalan eteen saamaan 
anteeksiantamuksen Jeesuksen, pappimme välityksellä. Kun me tulemme hänen eteensä rukouksessa, 
meidän pappimme esittelee tarpeemme Jumalalle. 

    Kuningas. Mikä voittoisa Messiaskuningas onkaan Vanhan testamentin ennustusten mukaan! Hän 

kukistaa Saatanan, Jumalan ja ihmiskunnan vihollisen. Hän voittaa synnin, sairauden, surun ja jopa 
kuoleman. Hän kukistaa vihollisen vallan ja perustaa täydellisen vanhurskauden ja rauhan hallituksen maan 
päälle. Hän tarjoaa ratkaisun kaikkiin maailman ongelmiin. Ei ihme, että ihmiset odottavat innolla hänen 
tuloansa! Ennustus Rauhan ruhtinaasta Jesaja 9:6 kuuluu seuraavasti: 

Herruus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallaan. Se 
vahvistetaan ja lujitetaan oikeudella ja vanhurskaudella nyt ja ikuisesti. 

    Huomaat, että evankeliumeissa jotkut kutsuivat Jeesusta Jumalan Pojaksi. Hän oli laillinen Daavidin 
valtaistuimen perijä. Hänen seuraajansa tunnistivat kaikki hänen perustamansa ihmeellisen valtakunnan 
ominaisuudet hänen ihmeteoissaan ja palvelutyössään. Siksi monet halusivat tehdä hänestä kuninkaan. 
Jeesus ei kuitenkaan ollut valmis perustamaan maailmanlaajuista valtakuntaansa. Ensin hän antoi meidän 
sydämiimme valtakuntansa normit ja edellytykset. Me elämme nyt aikakautta, jolloin ihmisiä kutsutaan 
hyväksymään Jeesus heidän kuninkaakseen. Hän vapauttaa synnin ja Saatanan vallasta kaikki, jotka ottavat 
vastaan Jeesuksen kuninkaakseen. 

    Jeesus on maailmankaikkeuden oikea kuningas. Eräänä päivänä hän tulee takaisin maan päälle niiden luo, 
jotka kuuluvat hänelle. Hän perustaa valtakuntansa jokaisen nähtäväksi ja hän tulee hallitsemaan ikuisesti. 
Tämän takia sinun tulee oppia kaiken, minkä voit siitä, kuka Jeesus on ja mitä hän haluaa sinun tekevän. 

Tehtävä 

9 Kirjoita messiasprofetian numero kunkin lauseen eteen, joka kuvaa tapaa, jossa Jeesus täytti sen. 

. . a Ennusti oman kuolemansa ja ylösnousemuksensa 1) Inhimillinen ja jumalallinen 

. . b Antoi henkensä meidän syntiemme edestä 2) Uhri ja Pelastaja 

. . c Oli laillinen Daavidin valtaistuimen perijä 3) Profeetta 

. . d Rukoili seuraajien puolesta  4) Pappi 

. . e Oli neitsyt Marian poika   5) Kuningas 

. . f Sikisi Pyhän Hengen voimasta 

10 Oletetaan, että ystäväsi kysyy sinulta: ”Mistä sinä tiedät, että Jeesus on luvattu Messias? Ympäröi kirjain 
parhaan vastauksen edessä. 

a) Jeesus täytti kaikki Vanhan testamentin Messiasta koskevat ennustukset. 

b) Useimmat uskonnon opettajat ovat samaa mieltä siitä, että Jeesus oli hyvä ihminen ja erittäin viisas 
opettaja. 

c) Monet Vanhan testamentin profeetat kertoivat Voidellun tulemisesta. 

    Vanhan testamentin ennustukset Messiaasta olivat kuin irrallisia lankoja. Vasta kun Jeesus tuli, ihmiset 
ymmärsivät, että hänessä ne olivat ihmeellisesti kudottu yhteen. Seuraavalla oppitunnilla tutkimme 
enemmän sitä, miten Jeesus on Jumalan Poika. 
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TARKISTA ANTAMASI VASTAUKSET 

6 c) tutkia Heprealaiskirjettä Uudessa Testamentissa. 

1 c) ilmoituksia, joita Jumala antoi profeettojensa välityksellä. 

7 b)  sikisi Pyhästä Hengestä. 

2 a) osoittavat, että Jumala tekee sen, mitä hän on luvannut tehdä. 

3 a) Voideltua 

9 a 3) profeetta 

b 2) uhri ja pelastaja 

c 5) kuningas 

d 4) pappi 

e 1) inhimillinen ja jumalallinen 

f 1) inhimillinen ja jumalallinen 

4 b) erilaisten tapahtumien yhteydessä yli 4 000 vuoden aikana. 

10 Kaikki väitteet ovat tosia. Kuitenkin, väite a) on ainoa, joka esittää tarvittavan todisteen. Se sanoo, että 
Jeesuksen elämä sopii yhteen Messiaasta annettujen ennustusten kanssa. 

5  Sinun vastauksesi. Se, että ihmiset uhraavat uhreja osoittaa heidän tietävän tehneensä syntiä ja 
pelkäävät, että Jumala on vihainen heille. 
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JEESUS, JUMALAN POIKA 

OPPITUNTI 3 

    Jotkut tosiasiat Jumalasta on helpompi ymmärtää kuin toiset. Esimerkiksi, me voimme ymmärtää ilman 
suuria vaikeuksia, miten Jumala on isän kaltainen. Me voimme ymmärtää, sillä isyys – joko olla isä tai omata 
isä – on osa meidän kokemuksiamme. Olemme nähneet, että hyvät isät huolehtivat lapsistaan ja rakastavat 
heitä. 

    Toiset tosiasiat Jumalasta eivät ole yhtä helppoja ymmärtää. Tämän ei pitäisi yllättää meitä. Meidän 
Jumalamme on suuri, ikuinen ja majesteettinen Luoja, ja hänen ajatuksensa ja tiensä ovat kaukana meidän 
ajatuksistamme ja teistämme. Yksi totuus Jumalasta, jota on vaikea ymmärtää, on se, että Jeesus on 
Jumalan Poika. Jumala on yksi, kuitenkin hänellä on Poika, joka on samanarvoinen hänen kanssaan 
voimassa, vallassa ja kunniassa. 

    Tällä oppitunnilla selvitetään, mitä Raamattu sanoo ainutlaatuisella tavalla, jonka mukaan Jeesus on 
Jumalan Poika. Tämä on erittäin tärkeä oppitunti. Uskominen, että Jeesus oli hyvä ihminen, ei riitä. Sinun 
pitää olla vakuuttunut, että hän itse on Jumala, joka tuli maailmaan. Tällä oppitunnilla näet, miksi 
ainoastaan Jeesuksella on voima vapauttaa sinut synnistä ja aina. 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 

A. Pojan suhde Isäänsä 

B. Pojan suhde seuraajiinsa 

 

OPPITUNNIN TAVOITE 

1. Selitä, millä ainutlaatuisella tavalla Jeesus on Jumalan Poika. 

2. Tunnista, mitä Raamattu opettaa Jumalan Pojan ja hänen seuraajiensa välisestä suhteesta. 

 

A. POJAN SUHDE ISÄÄNSÄ 

Tavoite 1. Selitä, millä ainutlaatuisella tavalla Jeesus on Jumalan Poika. 

 

Isä ja Poika ovat yhdistyneet ikuisesti 

    Ennen kuin Jeesus syntyi Betlehemissä, hän oli ollut aina Isänsä kanssa. Oppitunnilla 2 luit Miikan 
profetian jakeesta 5:1.  Siinä Miika viittasi Messiaan ikiaikaiseen alkuperään ”jonka alkuperä on 
muinaisuudessa, iankaikkisissa ajoissa.” 

    Sinä yönä, ennen kuin Jeesus ristiinnaulittiin, hän rukoili: ”Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut luonasi sillä 
kirkkaudella, joka minulla oli sinun rinnallasi, ennen kuin maailma oli olemassa” (Joh. 17:5). 

    Jeesus oli Jumalan kanssa ja teki työtä hänen kanssaan, kun maailma luotiin. Johannes kutsuu Jeesusta 
Sanaksi ja alkaa evankeliuminsa seuraavasti: 

Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa  Jumalan luona. 
Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on (Joh. 
1:1–3). 



28 
 

    Vanhassa testamentissa on salaisuus, joka on askarruttanut monta lukijaa. 1 Moos. 1:26 on tallentanut 
Jumalan sanoneen ”Tehkäämme ihminen meidän kuvaksemme, kaltaiseksemme.” Kenelle Jumala puhui? Se, 
mitä Johannes sanoo auttaa selittämään tätä salaisuutta. Jeesus, Jumalan Poika, oli Jumalan luona luomisen 
aikana. Ja niin kuin muistat oppitunnilta 2, Jesaja kutsuu Messiasta ”Väkevä Jumala” ja ”Iankaikkinen Isä” 
(Jesaja 9:6). Mutta on vielä enemmän. 

    Raamattu opettaa, että on vain yksi todellinen Jumala, Luoja. Kuitenkin Vanha testamentti käyttää 
hänestä monikkomuotoa – Elohim – yli 2 300 kertaa. Elohim, käännettynä Jumala, on joskus käytetty 
monikon pronominien ja verbien yhteydessä kuvaamaan Jumalan työtä. Niitä käytetään luomisen 
kuvaamisessa. Joskus Elohim on käytetty yksikön verbin kanssa silloin kun enemmän kuin yksi persoona olisi 
toimimassa yhtenä. Raamattu käyttää sanaa yksi ilmaisemaan joko ykseyttä tai numeroa. Jumalallinen 
ykseys, jota me kutsumme Jumalaksi, on muodostunut useammasta kuin yhdestä persoonasta. 

 Alussa Jumala [Elohim] loi taivaat ja maan… Ja Jumalan Henki liikkui vetten  
 päällä… Jumala [Elohim] sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme”  
 1 Moos. 1:1–2, 26). 

    Kun Jumalan ilmoitus ihmiselle kehittyy Vanhassa ja Uudessa testamentissa, näemme, että kolme 
persoonaa kutsutaan Jumalaksi – Isäksi, Pojaksi ja Pyhäksi Hengeksi. Me kutsumme niitä kolmiyhteiseksi 
Jumalaksi tai Pyhäksi Kolminaisuudeksi – joka tarkoittaa, että pyhä kolme persoonaa on yksi. Ne ovat yksi 
tarkoitusperässä, voimassa ja luonteessa. Ne ovat aina työskennelleet täydellisessä sopusoinnussa ja 
harmoniassa. Ne toimivat luomisessa. Ne toimivat silloin, kun Jeesus oli täällä maanpäällä. Ja ne tulevat aina 
toimimaan näin. Nimeä Jumala käytetään Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Kun niiden välillä tehdään ero, 
me viittaamme Isään Jumalana, kutsumme Poikaa hänen maallisella nimellään – Jeesus ja puhumme 
Pyhästä Hengestä. 

    Jeesus puhui sopusoinnusta Isän kanssa, että he ovat yhtä tai että hän on Isässä ja Isä on hänessä. Joh 
17:21–23 sanoo: ”niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa… jotta he olisivat yhtä, niin kuin me 
olemme yhtä… minä heissä ja sinä minussa. 

    Isä Jumala vastasi Jeesuksen rukoukseen, jonka voimme lukea jakeesta Joh. 17:5. Sen jälkeen kun Jeesus 
oli kuollut syntiemme edestä, Jumala herätti hänet kuolleista. Neljäkymmentä päivää myöhemmin monet 
ihmiset näkivät Jeesuksen palaavan taivaaseen. Myöhemmin Jumala antoi useiden ihmisten näkevän 
Jeesuksen kunniassaan Isän luona kuten muun muassa Stefanus. 

Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän käänsi katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden 
ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella (Ap.t. 7:55). 

Tehtävä 

1 Raamatun mukaan suhde, joka Jeesuksella on Isän kanssa 

a) alkoi luomisessa. 

b) on ollut aina olemassa. 

c) alkoi, kun hän syntyi. 

 

2 Pyhä Kolminaisuus tarkoittaa 

a) yhtä Jumalaa, jossa on kolme persoonaa. 

b) kolme pyhää persoonaa yhdessä. 

c)  kolmea Jumalaa, jotka ovat keskenään tasa-arvoisia. 

 

 



29 
 

3 Kirjoitus, joka mainitsee kaikki Pyhän Kolminaisuuden persoonaa on 

a) Miika 5:2. 

b) Joh. 17:5. 

c)  Ap.t. 7:55. 

 

    Jeesus vakuuttaa Jumalan olevan hänen Isänsä Jeesus tiesi, että Jumala oli hänen Isänsä ja hän antoi 
muiden tietää sen. Hän puhui jatkuvasti Jumalasta Isänään (myös kun hän oli kaksitoista vuotta vanha). Hän 
puhui rukouksessa Jumalalle kuin Isälleen. Jeesus sanoi ihmisille, että Jumala on lähettänyt hänet 
tarjoamaan ikuista elämää niille, jotka uskovat häneen. 

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen  Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä 
(Joh. 3:16). 

    Jeesus kunnioitti Isäänsä tekemällä sitä, mitä Jumala oli lähettänyt hänet tekemään. Hän opetti ihmisille, 
kuinka ihmeellinen Jumala on ja antoi heidän tietää mistä hänen voimansa oli peräisin. Jeesus sanoi 

”Minä en tee mitään omasta aloitteestani vaan puhun sen, minkä Isäni on minulle opettanut. 
Hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani. Hän ei  ole jättänyt minua yksin, koska 
minä teen aina sitä, mikä on hänelle mieluista” (Joh. 8:28–29). 

 

Tehtävä 

4 Opettele ulkoa Joh. 3:16. 

5 Jotain pohdittavaa. Jotkut ihmiset sanovat, että Jeesus oli hyvä ihminen mutta ei Jumalan Poika. Kuitenkin 
Jeesus itse sanoi, että hän oli Jumalan Poika. Jos Jeesus ei ollut Jumalan Poika, mutta vain sanoi, että hän oli, 
hän olisi valehdellut! Jos hän olisi valehtelija, voisiko hän olla hyvä ihminen? 

    Jumala vakuuttaa Jeesuksen olevan hänen Poikansa. Me tiedämme, että Jeesus on Jumalan Poika, koska 
Jumala itse on ilmoittanut tämän selvästi. Jumala kunnioittaa Poikaansa. Jeesus sanoi: 

”Minusta todistaa Isä, joka on minut lähettänyt”… ”Jos minä ottaisin itselleni kunnian, minun 
kunniani ei olisi minkään arvoista. Minun Isäni antaa minulle kunnian. Hän on se, josta te 
sanotte: ’Hän on meidän Jumalamme.’” (Joh. 8:18, 54). 

    Jumala kunnioitti Jeesusta ja todisti, että Jeesus oli hänen Poikansa. Todistukset tulivat (1) enkelien 
välityksellä, (2) Pyhän Hengen välityksellä ja (3) yliluonnollisten merkkien välityksellä. 

    Enkelit. Jumala lähetti taivaalliset viestin viestinviejänsä, enkelit, jotka ilmoittivat, että Jeesus oli Jumalan 
Poika. Enkelit kertoivat Joosefille ja Marialle, että lapsi, joka syntyy neitsyestä, on Jumalan Poika. Enkelit 
ilmoittivat Betlehemin niityllä oleville paimenille, että Vapahtaja oli syntynyt. Kahdessa Jeesuksen elämän 
käännekohdassa enkelit tulivat vahvistamaan häntä. Enkelit vierittivät kiven Jeesuksen haudan suulta ja 
kertoivat hänen seuraajilleen, että hän on noussut kuolleista. Kun Jeesus otettiin taivaaseen, enkelit 
ilmestyivät katselevalle joukolle. He sanoivat, että samalla tavalla kuin Jeesus meni taivaaseen, hän tulee 
takaisin eräänä päivänä. 

    Pyhä Henki. Jumala lähetti Pyhän Hengen kunnioittamaan Jeesusta ja antoi ihmisten tietää, kuka Jeesus 
on. Pyhä Henki täytti Elisabetin, Sakariaan, Simeonin, Marian ja Hannan ja puhui heidän kauttaan. He 
kertoivat ihmisille, että Jeesus-lapsi oli Messias. Jumala täytti Johannes kastajan Pyhällä Hengellä ja lähetti 
hänet erikoislähettiläänä esittelemään Jeesuksen Jumalan Pojaksi ja Jumalan karitsaksi, joka ottaa pois 
maailman synnin. Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen ylle kyyhkysen tavoin, kun hänet kastettiin. Pyhä Henki 
voiteli Jeesuksen tehtäväänsä Messiaana – Voideltuna – joka oli täynnä viisautta ja Jumalan voimaa. 
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    Yliluonnolliset merkit. Jumala käytti monia merkkejä todistaakseen Pojastaan. Tähti johdatti Idän viisaita 
Jeesus-lapsen luokse. Kolme kertaa ihmiset kuulivat Jumalan puhuvan taivaasta ja kunnioittavan Jeesusta. 
Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, Jumala vakuutti: ”Tämä on minun Poikani, jota minä rakastan; 
häneen minä ole mieltynyt” (Matt. 3:17). 

Eräänä kertana, Jumala antoi Jeesuksen seuraajille välähdyksen Poikansa kunniasta. Jeesus muuttui heidän 
edessään, ja hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko. Jumala puhui taivaasta: ”Tämä on minun rakas Poikani, 
johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä.” (Matt. 17:5). 

Jumalan ääni kuultiin vielä kolmannen kerran. Se tapahtui, kun Jeesus puhui kuolemastaan. Johannes 12:28 
kertoo Jeesuksen puhuvan: ”Isä, kirkasta nimesi!” Silloin taivaasta kuului ääni: ”Minä olen sen kirkastanut ja 
vastedeskin kirkastan.” 

Kaikki Jeesuksen ihmetyöt maallisen elämänsä aikana olivat Jumalan todistusta, että Jeesus oli se, mikä hän 
sanoi olevansa – Jumalan Poika. Kun Jeesus kuoli, myös silloin Jumala antoi monta merkkiä. Maa järisi. 
Pimeys peitti auringon. Temppelin esirippu, joka riippui kaikkein pyhimmän paikan edessä, repesi kahtia. 

Kolme päivää myöhemmin Jumala kunnioitti Poikaansa herättämällä hänet kuolleista. Myöhemmin Jumala 
otti hänet ruumiillisesti kotiin taivaaseen suuren joukon katsoessa. Tämän jälkeen Jumala salli monen 
ihmisen nähdä Jeesuksen taivaassa hänen vieressään. Kun opetuslapset rukoilivat Jumalaa Jeesuksen 
nimessä, hän vastasi heidän rukouksiinsa ja teki ihmeitä. Todellakin, kaikki niiden, jotka uskovat Jumalaan, 
tulisi uskoa hänen todistustaan Pojastaan Jeesuksesta. 

 

Tehtävä 

6 Opettele ulkoa Matt. 3:17 

7 Oletetaan, että ystävä kysyy sinulta: ”Mistä minä tiedän, että Jumala sanoi Jeesuksen olevan hänen 
Poikansa? Paras vastaus voisi olla 

a) kuvailla kolmea tapaa, joilla Jumala osoitti, että Jeesus on hänen Poikansa. 

b) selittää, että Jeesus teki monia hyviä asioita, kun hän oli maan päällä. 

c)  kertoa henkilölle, että hänen vain tarvitsee uskoa. 

 

B. POJAN SUHDE SEURAAJIINSA 

Tavoite 2. Tunnista, mitä Raamattu opettaa Jumalan Pojan ja hänen seuraajiensa välisestä suhteesta. 

    Olet huomannut, miten sekä Isä ja Poika tunnustavat toisensa. Samalla tavalla Poika ja hänen seuraajansa 
tunnustavat toisensa. Siitä johtuu, että niillä, jotka seuraavat Jumalan Poikaa, on ikuinen yhteys hänen 
kanssaan. 

Seuraajat tunnustavat Pojan 

    Ne, jotka seurasivat Jeesusta, kun hän oli maan päällä, tekivät niin, koska he uskoivat häneen. He 
tunnistivat, että hän oli se, mitä hän väitti olevansa – Jumalan Poika. He myös avoimesti ilmaisivat uskonsa 
häneen. 

    Esimerkiksi, Simon Pietari tunnusti Jeesukselle: ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika” (Matt. 16:16). 
Myös Joh. 20:28 on tallentanut, miten Tuomas tunnusti Jeesuksen: ”Minun Herrani ja minun Jumalani!” 

    Entä tämän päivän Jeesuksen seuraajat? Miten  me tunnustamme Jeesuksen? Vain tulemallako 
seurakunnan jäseniksi? Vaiko sillä, että meitä kutsutaan kristityiksi? Olemalla todellisia kristittyjä, meidän 
täytyy uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen – tunnustamalla hänet sekä Jumalan Poikana että 
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Pelastajanamme. Miten tämä tehdään? Luovuttamalla elämämme hänelle, luottamalla häneen ja 
seuraamalla, minne hän johdattaa meitä. 

    Johannes kirjoitti evankeliuminsa osoittaakseen että Jeesus on Jumalan Poika, että me voisimme uskoa 
häneen ja että meillä olisi iankaikkinen elämä. Kirjeissään Johannes toistaa Jumalan antaman ilmoituksen, 
että ainoa tie tähän elämään on hänen Pojassaan. 

”Mutta nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että 
teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessään” (Joh. 20:31). 

”Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen  Pojassaan. Jolla on 
Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää” (1. Joh. 5:11–12). 

 

Tehtävä 

8    1 Joh. 5: 11–12 mukaan ikuinen elämä, jonka Jumala antaa meille on 

a)   hyvissä töissä, joita me teemme. 

b)   pyhien ihmisten aatteissa. 

c)   Jumalan Pojassa. 

 

9   Johanneksen tarkoitus kirjoittaa sanomansa Jeesuksesta oli 

a)  osoittaa, että hän on Jumalan Poika. 

b)  kuvata kaikki ihmeet, joita hän teki. 

c)  kertoa mielenkiintoista tietoa hänestä. 

 

POIKA TUNNUSTAA SEURAAJANSA 

    Kauan ennen syntymäämme Jeesus tunsi meidät. Ennen maailman luomista Isä Jumala, Poika ja Pyhä 
Henki näkivät meidät ihmiskuntaa varten laatimassaan suunnitelmassa. He näkivät meidät luotuina Jumalan 
kuvaksi. Jumalan lapset saivat osakseen hänen rakkauttaan, nauttivat hyvistä asioista, joita hän oli 
valmistanut meitä varten, elivät hänen kanssaan täydellisessä onnellisuudessa. 

    Mutta Jumala näki myös jotain muuta. Hän näki, että ihmiskunta kääntyisi kapinoiden pois hänestä ja 
valitsisi synnin ja kuoleman tien. Jumala näki meidän kärsivän maailmassa synnin seurauksena ja 
tuomittuina ikuiseen kuolemaan. Vaikka me olimme kapinallisia ja kiittämättömiä, hän rakasti meitä 
täydellisellä rakkaudella. Isä, Poika ja Pyhä Henki suunnittelivat meille pelastuksen. 

    Silloin kun me olimme vielä syntisiä, Jumalan Poika valitsi meidät seuraajikseen. Hän näki meidän 
syyllisyytemme ja otti kuoleman tuomion meidän sijastamme. Hän näki meidän heikkoutemme. Hän 
hyväksyy kaikki ne, jotka tulevat hänen tykönsä ja vapauttaa heidät synnin vallasta. 

”Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja 
nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä, 
omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen kautta, oman hyvän tahtonsa mukaan.” (1: 4–5) 

    Nimet, joita Jeesus käytti seuraajistaan, kun hän oli maan päällä osoittaa meille hänen rakkauttaan kaikkia 
hänen seuraajiaan kohtaan. Hän puhuu heistä pieninä lapsinaan, Jumalan lapsina, maailman valona, maan 
suolana, morsiamenaan, todistajinaan, pienen laumansa lampaina, valittuinaan, seurakuntanaan, veljinään 
ja osana häntä itseään viinipuun oksina. 
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    Tunnustatko sinä Jeesuksen Pelastajanasi ja Herranasi? Jos niin teet, hän tunnustaa sinut omanaan. 

  ”Jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minä tunnustan Isäni  
  edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen  
  minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.” (Matt. 10:32 – 33) 

  ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla  
  Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.” (Joh. 1:12) 

Tehtävä 

10 Efesolaiskirje 1:4–5 sanoo, että Jumala valitsi meidät kuulumaan hänelle 

a) samaan aikaan, kun Jeesus syntyi. 

b) ennen maailman luomista. 

c) kun me uskoimme Jeesukseen Kristukseen. 

 

11 Jumala suunnitteli palauttavansa meidät itselleen 

a) antamalla meille paremmat ohjeet noudatettavaksi. 

b) Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa kautta. 

c) uusien uskonnollisten seremonioitten ja rituaalien kautta. 

 

12 Kirjoita sen nimen numero, jonka Jeesus antoi seuraajilleen jokaisen lauseen eteen, joka kuvaa ajatusta, 
joka koskee heidän suhdettaan häneen. 

. . . a Rakastettu ja arvostettu  1) Viinipuun oksat 

. . . b Jakaa elämänsä   2) Morsian 

. . . c Heillä on Jumala Isänään  3) Veljet 

. . . d Hänen huolenpidossaan  4) Lammaslauma 

. . . e Sitoutunut  yhdistymään hänen kanssaan 

 

Poika ja hänen seuraajansa ovat yhdistetty ikuisesti 

    Jeesus haluaa meidän olevan hänen kanssaan, koska hän rakastaa meitä ja tietää, että meidän 
elämämme, onnemme ja tulevaisuutemme on riippuvainen yhteydestä hänen kanssaan. Hän antaa meille 
uuden elämän ruumiillemme, sielullemme ja hengellemme. Hänessä me löydämme todellisen onnen, 
täyttymyksen ja voiman voittaa pahan. Kaikki ne, jotka kulkevat hänen seurassaan päivittäin nyt, elävät 
hänen kanssaan ikuisesti taivaassa. Johannes Kastaja todisti Jeesuksesta: ”Isä rakastaa Poikaa ja on antanut 
kaiken hänen käteensä. Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, 
ei ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään.” (Joh.3:35–36) Myöhemmin Jeesus itse 
todisti, ”Minä ole tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden” (Joh.10:10). ”Minä ole tie, totuus ja elämä. Ei 
kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani” (Joh. 14:6). 

    Meidän yhteytemme Jeesuksen kanssa on niin läheinen, että kaikki, jotka uskovat häneen, ovat 
Kristuksessa ja hän on meissä. Jeesus sanoi, ”Minä olen viinipuu; te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja 
jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään” (Joh. 15:5). 
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    Paavalin mukaan yhteytemme Kristuksen kanssa tarkoittaa olemista hänen ruumiinsa jäseninä. Jeesus on 
pää. Hänen seurakuntansa on ruumis. Kaikki synnittömän Jumalan Pojan oikeudet, kaikki hänen kunniansa 
rikkaudet ja se rakkaus ja yhteys, mikä on Pojan ja hänen Isänsä välillä, tulevat myös meidän omaksemme 
hänen ruumiinsa jäseninä! Paavali kirjoittaa: 

  ”Hän on ennen kaikkea muuta, ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hän on  
  ruumiin, seurakunnan, pää. Hän on alku, kuolleista nousseiden esikoinen, 
  jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen” (Kol. 1:17–18). 

  ”Kristus teissä, kirkkauden toivo. Häntä me julistamme neuvoen ja  
  opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen 
  ihmisen täydellisenä Kristuksessa” (Kol. 1:27–28). 

Tehtävä 

13 Opettele ulkoa Joh. 14:6. 

14 Ympyröi kirjain jokaisen OIKEAN toteamuksen edessä. 

a) Voidaksemme olla osallisia Jumalan kunniasta Kristus täytyy olla meissä. 

b) Jeesus sanoi, että jotkut ihmiset voivat mennä Isän luokse muuta tietä kuin hänen kauttaan. 

c)  Seurakunnan elämän lähde on seuraamista seurakuntaa johtavien ihmisten käskyjä. 

 

15 Äskeisessä tehtävässä on kaksi väärää toteamusta. Kirjoita kunkin toteamuksen kirjain ja viittaus 
raamatunkohtaan, joka osittaa, että toteamus on väärä. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Olet nyt saanut selville, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika. Koska hän on Jumalan Poika, me olemme 
osallisia hänen jumalallisesta elämästään, kun olemme häneen yhdistettyjä. Mutta Jeesus tuli myös 
ihmiseksi. Miksi? Tutkimme syitä seuraavalla oppitunnilla. 
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TARKISTA ANTAMASI VASTAUKSET 

9 a) osoittaa, että hän on Jumalan Poika. 

1 b) on aina ollut olemassa. 

10 b) ennen kuin maailma luotiin. 

2 b) kolme pyhää persoonaa yhdessä. 

11 b) Jeesus Kristus, hänen Poikansa. 

3 c) Ap.t. 7:55. 

12 a 2) Morsian. 

B 1) Viinipuun oksat. 

C  3) Veljet. 

D  4) Lammaslauma 

e  2) Morsian 

5 Ei, hän ei voi. Jos sinä uskot, että Jeesus oli hyvä ihminen, sinun on myös uskottava, että hän puhui totta 
itsestään. Hän on se, jonka hän sanoo olevansa – Jumalan Poika. 

14 a) Tosi 

7 Paras vastaus on a) kuvailla kolmea tapaa, joilla Jumala osoitti, että Jeesus on hänen Poikansa. Vaikka b) 
on totta, se ei osoita suoraan, mitä Jumala teki. Vastauksesta c) ei ole apua, koska siinä ei käytetä todisteita, 
joita Jumala on antanut meille Raamatussa. 

15 b) Joh. 14:6. 

c) Kol. 1:17–18. 

8 c) Jumalan Poika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 
 

JEESUS, IHMISEN POIKA 

OPPITUNTI 4 

    Jeesus on ainutlaatuinen koko maailmankaikkeudessa. Hänen kaltaistaan ei ole toista, sillä hän on sekä 
Jumala että ihminen. Juuri tätä Raamattu opettaa. 

    Mutta miksi Jeesus halusi tulla ihmiseksi? Sitä, mitä hän teki, voitaisiin verrata rikkaaseen mieheen, joka 
jättäisi kauniin kartanonsa ja kaiken omistamansa ja tulisi säälittävän köyhäksi. Sitä voitaisiin verrata myös 
mahtavaan kuninkaaseen, joka jättäisi kaikki, jotka kunnioittivat ja tottelisivat häntä ja tulisi vihatuksi ja 
halveksituksi. 

    Kuitenkin Jeesus teki tämän ja vielä enemmän. Hän jätti jumalallisen asemansa Isän Jumalan luona 
vapaaehtoisesti. Hän suostui ottamaan ihmisen muodon. Itse asiassa, nimi ”Ihmisen Poika” näyttää olevan 
nimi, jota hän useimmin käytti itsestään. Se esiintyy seitsemänkymmentäyhdeksän kertaa evankeliumeissa. 

    Mitä tapahtui, kun Jeesus liittyi ihmiskuntaan? Tuliko hänestä vähemmän jumalallinen, kun hän tuli 
ihmiseksi? Voiko hänestä todella tulla ihminen, jos hän oli edelleen Jumala? 

Tällä oppitunnilla tutkimme, mitä Raamattu sanoo näistä asioista. Opiskelemamme totuudet ovat todella 
tärkeitä. Tulemme huomaamaan, että meidän pelastuksemme ei ole riippuvainen ainoastaan siitä 
tosiasiasta, että Jeesus oli täydellisesti Jumala, vaan myös siitä, että hän oli täydellisesti ihminen. 

Hän syntyi neitsyestä 

    Minkälaisen ihmeen kautta Jumalan Pojasta tuli Ihmisen Poika? Hänen oli synnyttävä niin kuin kaikki 
ihmiset syntyvät, ja niin hän syntyikin. Kuitenkin siinä oli yksi erittäin tärkeä ero. Vaikka Jeesuksella oli 
ihminen äitinä, Jumala itse oli hänen Isänsä. Neitseellisen syntymän ihmeen kautta, niin kuin profeetta 
Jesaja oli ennustanut, Jumala tuli asumaan ihmisten keskelle ja oli yksi heistä. 

Lääkäri Luukas tutki Jeesuksen syntymään liittyviä asioita ja kirjoitti: 

 

 Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galileaan, Nasaret-nimiseen kaupunkiin, 
neitsyen luo,  joka oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosef-nimiselle 
miehelle. Neitsyen nimi oli Maria. Tullessaan sisälle hänen luokseen enkeli 
sanoi: ”Terve, armoitettu! Herra olkoon kanssasi!” Maria hämmentyi suuresti 
näistä sanoista ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi merkitä. 

  Mutta enkeli sanoi hänelle: Älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon 
Jumalan edessä. Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on 
annettava hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan 
Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, 
valtaistuimen. Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti, eikä hänen 
valtakunnallaan ole loppua.”  

 Mutta Maria sanoi enkelille: ”Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä 
tiedä?”  

 Enkeli vastasi hänelle: ”Pyhä Henki tulee päällesi, Korkeimman voima varjoaa 
sinut. Siksi myös sitä Pyhää, joka syntyy, kutsutaan Jumalan Pojaksi... sillä 
Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.”  

 Silloin Maria sanoi: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle sanasi 
mukaan.” Ja enkeli lähti hänen luotaan. (Luukas 1:26–35, 37–38) 
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Tehtävä 

1 Nimi ”Ihmisen Poika” viittaa siihen tosiasiaan, että Jeesus oli 

a) ihmissuvun täydellinen jäsen. 

b) syntyi sekä inhimillisestä isästä ja äidistä. 

c)  Aatamin, ensimmäisen ihmisen, Poika. 

 

2 Miten Jumalan Pojasta tuli ihminen? 

a) Hän lopetti olemasta Jumala täydellisesti, niin että hänestä voi tulla ihminen. 

b) Hän tuli maan päälle ja eli hetken ihmisen muodossa. 

c)  Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. 

 

Hän hyväksyi inhimilliset rajoitukset 

Tullakseen todelliseksi ihmiseksi ja meidän edustajaksemme Jeesus rajoitti itsensä 

1. ihmisruumiiseen ja ihmisen luontoon 

2. ihmiselämän olosuhteisiin 

3. kaikille ihmisille tarkoitettuihin hengellisiin resursseihin Inhimillinen ruumis ja luonto. Jeesus pani sivuun 
kuolemattomuutensa ja otti tilalle ihmisruumiin heikkouksineen. Hän tuli sairauden, kärsimyksen ja 
kuoleman alaiseksi. Hän oli usein nälkäinen, janoinen ja väsynyt. Hän tunsi murhetta, pettymystä, 
turhautumista ja sydänsurua. Hän koki inhimillistä iloa ja pelkoa. 

    Ihmisten keskuudessa vallitsevat elämäntilanteet. Maailmankaikkeuden luoja riisuutui vallastaan ja tuli 
avuttomaksi pikkulapseksi. Koulussa hän oppi lukemaan, kirjoittamaan ja tutkimaan Jumalan sanaa. 
Työkseen hän toimi puuseppänä. Hän jätti kirkkauden valtaistuimen, jonka edessä kaikki enkelit palvoivat 
häntä. Hän valitsi palvelijan osan – tuli häväistyksi, pilkatuksi ja vainotuksi – ja lopuksi antoi elämänsä uhriksi 
muiden edestä. 

    Kaikille ihmisille tarkoitetut henkiset resurssit. Jeesus näytti meille Jumalan antaman mallin, kun hän 
rajoitti itsensä hengelliseen valtaan ja keinoihin, jotka ovat kaikkien ihmisten käytettävissä. Hän rukoili, ja 
Jumala vastasi hänen rukouksiinsa. Hän oli riippuvainen Jumalasta, kun oli kyse voimasta ja vallasta. Hän 
meni Jumalan huoneeseen ja tutki Sanaa. Kun Saatana houkutteli häntä tekemään syntiä, hän viittasi 
Raamattuun ja sovelsi sitä tilanteeseen. Hän sanoi jokaiselle, että ihmeet olivat hänen kauttaan vaikuttavan 
Jumalan Hengen tekemiä ja hänen opetuksensa oli yksinkertaisesti sitä, mitä Jumala käski hänen sanoa. 

    Paavali kirjoittaessaan filippiläisille kuvaa, kuinka Jeesus vapaaehtoisesti nöyryytti itsensä, jotta hänestä 
tulisi meidän Pelastajamme ja kuinka Jumala kunnioitti häntä sekä tulisi edelleen kunnioittamaan. 
Lainaamme hänen kuvaustaan raamatunkäännöksestä, joka tunnetaan nimellä The Amplified Version of the 
Bible. 

Joka, vaikka oli yhtä Jumalan kanssa ja jolla oli Jumalan muoto  [omistaen täysin kaikki ne ominaisuudet, 
jotka tekevät Jumalasta Jumalan], ei katsonut saaliikseen tätä samanarvoisuutta Jumalan kanssa, vaan 
tyhjensi itsensä [kaikista oikeuksista ja laillisesta arvoasemastaan], otti palvelijan (orjan) muodon. Hän 
tuli ihmisten kaltaiseksi ja syntyi ihmiseksi. 
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Ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen 
kuolemaan asti, aina ristinkuolemaan asti. Sen tähden [koska hän alentui niin alas] Jumala onkin 
korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen 
polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen 
kielen [suoraan ja avoimesti] on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. (Fil. 
2:6–11) 

Tehtävä 

3 Seuraavassa on neljä Jeesuksen tekemää asiaa. Ympyröi kirjain kahden väittämän edessä, joissa hän välitti 
Jumalan antaman mallin hengelliselle elämällämme. 

a)   Hän oli riippuvainen Jumalasta, kun oli kysymys hänen voimastaan ja vallastaan. 

b)   Hän antoi elämänsä uhriksi meidän syntiemme edestä. 

c) Hän tutki Jumalan Sanaa. 

d) Hän syntyi neitsyt Mariasta. 

 

4   Filippiläiskirjeen 2:6–11 mukaan Jumala nosti Jeesuksen korkealle, koska Jeesus 

a) teki monta ihmettä ja osoitti voimansa luonnonvoimien yli. 

b)   nöyryytti itsensä aina ristinkuolemaan asti pelastaakseen meidät. 

c)   opetti ihmisille sääntöjä rukouksesta ja paastosta. 

 

Hän eli täydellisen elämän 

    Jeesus eli täydellisen elämän. Hänessä ei ollut virheitä eikä heikkoutta. Kun Jeesus varttui, hän joutui 
kaikkien niiden kiusausten eteen, joita pojat ja nuoret miehet kohtaavat, mutta hän säilytti puhtautensa, 
rehellisyytensä ja vilpittömyytensä – täynnä rakkautta Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. 

    Jeesus vihasi syntiä ja puhui sitä vastaan, mutta hän rakasti syntisiä. Hänet tunnettiin syntisten ystävänä. 
Kuitenkaan hän ei koskaan tehnyt syntiä. Hän muutti syntiset, mutta ne eivät kyenneet muuttamaan häntä. 
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    Jeesuksen täydellinen elämä oli osa hänen tehtäväänsä Ihmisen Poikana. Ihmissuvun edustajana hän 
täytti Jumalan koko lain. Hän ansaitsi oikeuden kaikkiin siunauksiin, jotka oli luvattu niille, jotka pitävät 
Jumalan lain – ikuisen elämän ja onnen Jumalan luona. Hän oli pätevä meidän täydelliseksi sijaiseksemme 
(1) ottamaan meidän syyllisyytemme ja kuolemaan syntiemme tähden sekä (2) antamaan meille 
vanhurskautensa (oikeuden seisoa Jumalan edessä) ja kaikki ne siunaukset, jotka oli luvattu niille, jotka 
pitävät Jumalan lait. 

    Saatana houkutteli Jeesusta tekemään syntiä ja luopumaan tehtävästään. Mutta Jeesus torjui kaikki 
houkutukset ja vei päätökseen työnsä pelastaakseen meidät. Jeesuksen hyvyys ei ollut ainoastaan pahan 
torjumista vaan se oli sitoutumista Jumalan tahtoon. Hän ei ainoastaan kieltäytynyt tekemästä väärin – hän 
omistautui tekemään oikein. Hän oli lihaksi tullut rakkaus ja hän ilmaisi rakkautensa teoilla. 

    Jeesus aloitti julkisen toimintansa kolmenkymmenen iässä. Hän opetti ihmisille Jumalasta ja kuinka he 
voivat saada osan hänen valtakunnassaan. Hän oli suurin profeetta ja opettaja, jonka maailma oli koskaan 
tuntenut. Pelkällä kosketuksella tai käskyllä tai yksinkertaisella määräyksellä hän paransi satoja sairaita. 
Syntiset tulivat hänen luokseen ja saivat anteeksiannon, rauhan, puhdistuksen synnistä ja rakkauden 
täyttämän, ihmeellisen uuden elämän. 

    Pietari todisti kuinka ”Jumala voiteli Pyhällä Hengellä ja voimalla nasaretilaisen Jeesuksen, hänet, joka 
kulki paikasta toiseen, teki hyvää ja paransi kaikki Paholaisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen 
kanssaan.” Ap.t. 10:38) 

    Mutta Jeesuksen ajan uskonnolliset johtajat kadehtivat häntä ja kieltäytyivät hyväksymästä häntä 
Messiaana. He esittivät vääriä syytöksiä häntä vastaan ja ristiinnaulitsivat hänet (niin kuin Jesaja oli 
profetoinut). Hänet naulittiin ristille niin kuin tavallisen rikollisen, kahden rikollisen väliin. Ihmiset, joita hän 
oli tullut pelastamaan pilkkasivat häntä, kun hän kuoli. Tästä huolimatta Jeesus rakasti heitä edelleen ja 
rukoili: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät” (Luuk. 23:34). 

    Jeesuksen täydellinen elämä ei päättynyt hautaan. Isä Jumala herätti hänet kolmantena päivänä.           

    Neljänkymmenen päivän kuluttua hän meni takaisin taivaaseen, jossa hän on nyt meidän edustajamme. 
Sieltä hän tulee takaisin maan päälle eräänä päivänä hallitsemaan maailmaa, jossa vallitsee täydellinen 
vanhurskaus ja ikuinen rauha. 

 

Tehtävä 

5 Jeesus kohtasi kiusauksen 

a) kun hän eli eristäytynyttä elämää poissa ihmisten parista. 

b) torjumalla sen ja tekemällä sen sijaan hyvää. 

c) taipumalla sille osoittaakseen että hän oli ihminen. 

6 Pohdittavaksi. Miksi se, että Jeesus eli täydellisen elämän, on sinulle henkilökohtaisesti tärkeää. 

 

B. MIKSI JUMALAN POIKA TULI IHMISEKSI? 

Tavoite 2. Anna neljä syytä, miksi Jeesus tuli ihmiseksi. 

    Miksi Jumala tuli ihmiseksi? Miksi hän otti ihmisen luonnon ja rajoitukset? Miksi inkarnaatio (lihaksi 
tuleminen) oli välttämätön? Voimme tiivistää vastauksen neljään sanaan (1) Ilmoitus, (2) Valmistus, (3) 
Sijaisuus ja (4) Sovittelu. 
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ILMOITUS 

    Jeesus eli ihmisenä näyttääkseen meille, minkälainen Jumala on. Voimme nähdä Jumalan luonnon, joka 
on ilmoitettu hänessä. Tuntemalla Jeesuksen voimme tuntea Jumalan. 

    Jumalan Poika tuli ihmiseksi näyttääkseen meille, mitä täydellinen ihminen voi olla. Me näemme 
Jeesuksen täydellisessä elämässä ja luonnossa mallin ihmisyydelle, mahdollisuuden, Jumalan suunnitelman 
meille. Hän on meidän esikuvamme. Hän on mitta, jolla meidän sanamme, ajatuksemme ja tekomme 
mitataan. Hän näyttää meille minkälaisen elämän me voimme saada, kun hän elää meissä ja tekee meidät 
Jumalan lapsiksi. 

    Jeesuksen elämä osoitti myös hänen pätevyytensä tehtäväänsä varten. Hänen synnittömyytensä näytti, 
että hän oli arvollinen olemaan meidän sijaisemme. Hänen voimansa, viisautensa ja rakkautensa todistavat, 
että hän on pätevä olemaan meidän kuninkaamme. 

VALMISTUS 

    Jeesuksen elämä ihmisenä oli välttämätön valmistautuminen tehtäväänsä varten. Hänen kokemuksensa 
auttoi häntä ymmärtämään ihmisluontoa, joka valmisti häntä olemaan meidän edustajamme ja 
tuomarimme. 

    Jeesuksen piti tulla ihmiseksi tullakseen meidän papiksemme. Hän jakoi meidän heikkoutemme. Hän 
ymmärtää meidän ongelmiamme. Hän oppi kuuliaisuuden oman kärsimisensä kautta. Jeesus rukoili 
seuraajiensa puolesta, kun hän oli maan päällä. Ja nyt – meidän tarpeittemme syvällä ymmärtämisellä – hän 
rukoilee puolestamme taivaassa. 

  Sen vuoksi hänen piti tulla kaikessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi 
  laupias ja uskollinen ylipappi tehtävissään Jumalan edessä ja hän voisi  
  sovittaa kansan synnit. Koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän  
  kykenee kiusattuja auttamaan. (Hep. 2 :17–18) 

  Koska meillä siis on suuri ylipappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan 
  Poika, pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Eihän meidän ylipappimme ole 
  sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän ollut  
  kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.  
  Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme l 
  laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. (Hep. 4: 14–
  16) 

    Jeesuksen kokemus ihmisenä valmisti häntä hallitsemaan ihmisiä. Ihmisen Poika – Adamin suvun 
täydellinen edustaja – on myös sen hallitsija. Hän on täydellinen kuningas, koska hän tietää tarkoin, mitä me 
tarvitsemme. Ja koska hän kuoli edestämme, hänellä on oikeus hallita meidän elämäämme. Nyt hän on 
kuningas niiden elämässä, jotka ovat hyväksyneet hänet. Eräänä päivänä hän hallitsee maailmaa, jonka 
edestä hän kuoli. 

  Minä näin yöllisessä näyssä kuinka taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan  
  kaltainen. Hän saapui Ikiaikaisen luo, ja hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen. 
  Hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, ja kaikki kansat ja kansakunnat 
  ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, jolla ei ole 
  loppua, eikä hänen valtakuntansa häviä. (Daniel 7: 13–14) 

Substituutio 

    Jeesus syntyi voidakseen kuolla. Koko ihmiskunta oli tehnyt syntiä ja oli tuomittu ikuiseen kuolemaan – 
tämä koskee meistä jokaista. Ainoa tapa pelastaa meidät oli, että Jumala itse otti päälleen 
rangaistuksemme. Mutta Jumalana hän ei voinut kuolla. Siksi hän tuli ihmiseksi kuolemaan meidän 
sijastamme ja pelastamaan meidät synneistämme. 
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    Jeesus teki enemmän kuin, että hän otti paikkamme ristillä. Hän nousi kuolleista ja tarjoaa kaikille, jotka 
hyväksyvät hänet, paikan iankaikkisessa valtakunnassaan. Hän yhdistää meidät itseensä, niin että saamme 
jakaa kaikki hänen oikeutensa Jumalan lapsina. 

Mutta me näemme Jeesuksen kuolemansa ja kärsimyksensä tähden kirkkaudella ja 
kunnialla seppelöitynä. Hänet oli tosin vähäksi aikaa tehty enkeleitä halvemmaksi, jotta  hän 
Jumalan armosta maistaisi kuolemaa kaikkien ihmisten puolesta. Hänen, jonka tähden  kaikki 
on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, tehdä 
kärsimysten kautta heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Hän, joka pyhittää, ja ne, 
jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Siksi hän ei häpeä kutsua heitä veljikseen. 

 Ja edelleen hän sanoo: ”Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on antanut minulle.” Koska siis 
 lapsilla on liha ja veri, myös hän tuli niistä samalla tavoin osalliseksi, jotta hän kuoleman 
 kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin Paholaisen, ja vapauttaisi 
 kaikkia, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. (Hep. 2:9–11; 
 13–15) 

Välittäjä 

    Jeesus tuli ihmiseksi saattaakseen Jumalan ja ihmiset yhteen. Synti oli avannut ylipääsemättömän kuilun 
pyhän Jumalan ja turmeltuneiden, kapinallisten ihmisten välille. Mutta Jumalan rakkaus löysi keinon ylittää 
kuilun ja tuoda ihmiskunnan takaisin luokseen. Jeesus tuli uuden liiton välittäjäksi tai sovittajaksi Jumalan ja 
ihmissuvun välille. 

    Paavali kirjoittaa: ”Jumala on yksi, yksi on myös välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus. 
Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta, todistukseksi oikeaan aikaan” (1 Tim. 2: 5–6). 

    Uuden testamentin aikana oikeus määräsi välimiehen edustamaan vararikossa olevaa ja huolehtimaan 
kaikista hänen asioistaan. Välimies oli velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki velkojat saivat täyden 
korvauksen. Jos vararikossa olevalla henkilöllä ei ollut riittävästi varallisuutta maksaa velkojaan, välimies itse 
joutui maksamaan ne.     

    Mikä kaunis kuva tämä onkaan Jeesuksesta! Hän on meidän välittäjämme Jumalan edessä. Hänen 
kuolemansa peittää koko meidän syntivelkamme, ja hänessä me olemme vapaita synnistä ja syyllisyydestä, 
joka erotti meidät Jumalasta. Hänen ristinsä muodostaa sillan kuilun yli. Hän antaa meille uuden luonnon – 
hänen luontonsa – ja tekee meidät Jumalan lapsiksi. Ottamalla ihmisluontomme Jeesus saavuttaa meidät ja 
korottaa meidät parempaan maailmaan. Jumalan Poika tuli Ihmisen Pojaksi, että meistä tulisi Jumalan 
lapsia. 

  Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti Poikansa, naisesta syntyneen, 
  lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaiksi lain alaiset, että me  
  pääsisimme lapsen asemaan. (Gal. 4:4–5) 

  Kärsihän Kristuskin kerran syntien tähden, vanhurskas väärintekijöiden  
  puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Lihassa ollessaan hänet tosin 
  surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. (1 Piet. 3:18) 

Tehtävä 

7 Eräät ihmiset eivät rukoile tiettyjen ongelmiensa puolesta, koska he ajattelevat, että Jumala ei kuitenkaan 
ole ymmärtäväinen tai myötämielinen. Ovatko he oikeassa vai väärässä? Miksi? 
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8 Jeesus Kristus on ainoa välimies Jumalan ja ihmisen välillä, koska hän on ainoa, joka 

a) kuoli meidän syntiemme tähden, että Jumala hyväksyisi meidät. 

b) opetti monia asioita Jumalasta seuraajilleen. 

c)  näytti meille, että meidän tulisi toimia rauhan ja sovinnon puolesta. 

 

9 Jumalan Poika tuli ihmiseksi neljästä eri syystä. Kirjoita oikealla olevan syyn numero vasemmalla olevan 
merkityksen eteen. 

… a Yhdistää Jumala ja ihmiset  1) Ilmoitus 

… b Kuolla meidän paikallamme  2) Valmistautuminen 

… c Auttaa kiusattuja   3) Substituutio 

… d Hallita ihmiskuntaa   4) Välittäminen 

… e Näyttää millainen Jumala on 

    Kaikki kohdat läpi Uuden testamentin kertovat meille siitä, mikä oli Jumalan tarkoitus meitä varten ja ne 
auttavat meitä ymmärtämään, miksi Jeesus tuli Ihmisen Pojaksi. Jeesus tiivistää sen sanoilla: ”Sillä Ihmisen 
Poika tuli etsimään ja pelastamaan sen, mikä oli kadonnut.” (Luuk. 19:10) 
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Tarkista vastauksesi 

5 b) torjumalla sen ja tekemällä sen sijaan hyvää. 

1 a) ihmissuvun täydellinen jäsen. 

6 Sinun vastauksesi. Jeesuksen täydellinen elämä on tärkeä, koska se tekee hänet täydelliseksi edustajaksesi 
ja sijaiseksesi. 

2 c) Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. 

7 Sinun vastauksesi. He ovat väärässä, koska Jumalan Poika, Jeesus Kristus, on elänyt maan päällä. Hän 
kohtasi samanlaisia ongelmia, joita kaikki ihmiset kohtaavat. Tänään taivaassa, hän on ymmärtäväinen, 
myötätuntoinen ja kykenee auttamaan. Voit rukoilla Jumalalta apua nyt Jeesuksen Kristuksen kautta missä 
tahansa ongelmassasi. Hän auttaa sinua! 

3  a  Hän oli riippuvainen Jumalasta, kun oli kysymys hänen voimastaan ja vallastaan. 

     c    Hän tutki Jumalan Sanaa. 

8    a) kuoli meidän syntiemme tähden, että Jumala hyväksyisi meidät. 

4    b) nöyryytti itsensä aina ristinkuolemaan asti pelastaakseen meidät. 

9    a 4) Välittäminen 

b 3) Substituutio 

c 2) Valmistaminen 

d 2) Valmistaminen 

e 1) Ilmoitus 
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JEESUS, SANA 

OPPITUNTI 5 

 

Voitko kuvitella, minkälaista olisi, jos et kykenisi puhumaan? Voitko kuvitella, jos sinulla ei olisi mitään tapaa 
viestiä muiden kanssa? Kuinka kauheaa eristäytymistä ja turhautumista se olisikaan! 

Useimmat meistä pystyvät viestimään helposti toisten kanssa. Tavallisesti, me tuskin edes huomaamme, 
mitä olemme tekemässä. Tosi asiassa, joka päivä me käytämme satoja sanoja ilmaistaksemme  sisäisiä 
tunteitamme, mielitekojamme, ajatuksiamme ja päämääriämme. Ne antavat muodon sille, mitä on 
sydämessämme ja mielessämme. Niiden välityksellä muut voivat tuntea meidät ja me voimme tuntea 
heidät. 

Meidän kykymme viestiä tulee Jumalalta, joka loi meidät. Hän on suuri Viestijä, ja hän haluaa meidän 
tuntevan hänet. Meidän ei tarvitse ihmetellä, minkälainen Jumala on. Hän on puhunut! Mutta miten? Hän 
lähetti oman Poikansa maailmaan. Profeetat ja viisaat ovat tosin puhuneet Jumalasta ja saaneet sanoja 
Jumalalta, ja heidän sanansa ovat käyneet toteen, mutta Jeesus Kristus on tehnyt paljon enemmän. Hän ei 
ole ainoastaan puhunut Jumalan sanoja. Hän on Jumalan Sana – elävä, voimallinen ja täynnä jumalallista 
auktoriteettia. Jeesus Kristus on kaiken alku ja loppu, jonka Jumala haluaa meidän tietävän. 

Mitä Jeesus sanoo meille Jumalasta, koska hän on Sana? Vastaus tähän kysymykseen on tämä oppitunnin 
aiheena. 

  

OPPITUNNIN RAKENNE 

A. Jumala ilmoitti itsensä Jeesuksessa. 

B. Jumala selitti nimensä merkityksiä Jeesuksessa. 

 

OPPITUNNIN TAVOITE 

1. Kuvaile, mitä Jumala näytti meille persoonastaan, tunteistaan, suunnitelmistaan, voimastaan ja 
tahdostaan Jeesuksen Kristuksen välityksellä. 

2. Selitä, miten Jeesuksessa käyvät toteen Jumalan nimet. 

 

A. JUMALA ILMOITTI ITSENSÄ JEESUKSESSA  

Tavoite 1. Kuvaile, mitä Jumala näytti meille persoonastaan, tunteistaan, suunnitelmistaan, voimastaan ja 
tahdostaan Jeesuksen Kristuksen välityksellä. 

    Jumala on henki. Me emme voi nähdä häntä, kuulla häntä tai tuntea häntä luonnollisilla aisteillamme. 
Miten sitten me voimme tuntea hänet? Miten voi heikko, syntinen ihminen ymmärtää kaikkivoipaa, 
täydellistä, näkymätöntä Jumalaa? Miten voi Jumala näyttää itsensä meille? Vastaus on Jeesus. 

Jumalan persoona 

    Jeesus ilmoittaa meille Jumalan ihmisen persoonan välityksellä. Minkälainen Jumala on? Me voimme 
tietää sen katselemalla Jeesusta, hänen Poikaansa. 

Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Ainutsyntyinen Jumala, joka on Isän rinnalla, on hänet 
ilmoittanut. (Joh. 1: 18) 
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”Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.” (Joh. 14:9) Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko 
luomakunnan esikoinen. (Kol. 1:15) 

    Jumala on puhut ihmisille monella tapaa, mutta selvin ilmoitus hänen persoonastaan on hänen Poikansa 
– Jumalan elävä Sana. Jumala puhuu meille tänään, kun luemme Jeesuksesta. Jeesuksen elämä, toiminta ja 
opetukset kaikki ilmentävät Jumalaa inhimillisen kokemuksen sanoilla, kielellä, jota me voimme ymmärtää. 

Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettain kautta. Näinä viimeisinä 
päivinä hän on puhunut meille Pojan kautta... Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen 
olemuksensa kuva. (Hep. 1: 1–3) 

Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala... Sana tuli lihaksi ja asui meidän 
keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan. (Joh. 1: 1, 14) 

    Jeesus ei ainoastaan opettanut ihmisille Jumalasta; hän näytti Jumalan luonteenlaadun. Hän puhui 
Jumalan pyhyydestä, hyvyydestä, viisaudesta, oikeamielisyydestä, armosta, voimasta ja rakkaudesta. Ihmiset 
näkivät nämä ominaisuudet hänessä. Hän julisti korkeinta moraalista standardia, mitä maailma on koskaan 
tuntenut, hän myös eli sen mukaisesti. Hänen opetusten viisaus hämmästyttää edelleen maailmaa. Hän oli 
Jumalan rakkaus toiminnassa, kun hän palveli ihmisten tarpeita ja antoi elämänsä toisten edestä. 

    Ristillä, missä Jeesus kuoli syntiemme puolesta, me näemme kirkkaimman osoituksen Jumalan 
oikeamielisyydestä ja rakkaudesta. Jumalan oikeamielisyys vaati synnin tekemisestä kuoleman 
rangaistuksen. Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan sai hänet kärsimään kuoleman syntisten sijasta. Hänen 
rakkautensa sai hänet rukoilemaan anteeksiantamusta niiden puolesta, jotka ristiinnaulitsivat hänet. Mikä 
rakkaus! Kuinka ihmeellinen Jumala meillä onkaan! 

 

Tehtävä 

1 Jumalan oikeamielisyys ja rakkaus ilmoitettiin meille kirkkaimmin, kun Jeesus 

 a) kuoli ristillä. 

b) paransi sairaita. 

c) opetti ihmisiä. 

 

2 Kirjoita tyhjiin kohtiin oikeat sanat Heprealaiskirjeestä 1: 1–3. 

Jumala puhui muinoin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kautta. Näinä viimeisinä 
päivinä hän on puhunut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kautta. 

 

    Jumalan tunteet, ajatukset ja suunnitelmat Jeesus ilmaisi Jumalan tunteet, ajatukset ja suunnitelmat 
opetuksissaan ja persoonassaan. Jeesus oli suuri opettaja ja kuitenkin hän sanoi: 

”Minä en tee omasta aloitteestani mitään vaan puhun sen. Minkä Isäni on minulle opettanut.” (Joh. 8:28) 

”Olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut Isältäni.” (Joh. 15:15) Olemme siis riippuvaisia 
evankeliumeissa esiintyvistä Jeesuksen opetuksista, joissa ilmenee  aito Jumalan ilmoitus ja totuus. Me 
näemme Jumalan viisaana, rakastavana taivaallisena Isänä, joka huolehtii hellästi lapsistaan. Hän vihaa 
syntiä ja tekopyhyyttä, mutta hän rakastaa syntistä. Hän neuvoo meitä, miten voimme pelastua ja antaa 
meille ohjeet onnelliseen elämään. Hän odottaa harhailevien lastensa hylkäävän synnillisen elämän ja 
palaavan kotiin hänen luokseen. Hän antaa meille tiedon ikuisessa valtakunnassaan odottavasta 
ihmeellisestä elämästä, jonka hän on valmistanut meitä varten. Nämä totuudet löytyvät kirjoitetusta 
Jumalan sanasta. 
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    Jeesus, elävä Sana, ilmoitti Jumalan tunteet. Hänessä Jumala itki ystäviensä surun, ihmiskunnan 
kärsimyksen ja kaupungin epäuskon tähden, koska se torjui hänet ja oli syöksymässä tuhoon. Jumalan viha 
salamoi teeskentelyä vastaan ja niitä vastaan, jotka tekivät uskonnosta kauppatavaraa. Jumalan sääli  heräsi, 
kun hän näki ihmiset nääntyneinä ja hylättyinä niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Jumala antoi 
ihmisten tietää, että hän halusi heidän olevan onnellisia ja vapaita sairaudesta, synnistä, syyllisyydestä ja 
pelosta. 

 

Tehtävä 

3 Kun Jeesus itki kärsivän ihmiskunnan tähden, me näemme selvän ilmoituksen Jumalan 

a) tunteista. 

b) ajatuksista. 

c) suunnitelmista. 

 

4 Ympyröi kirjain, joka oikean väittämän edessä. 

a) Kaiken, mitä Jeesus opetti, oli lähtöisin hänen Isältään. 

b) Jeesuksen elämä osoitti, että Jumala ei koskaan vihastu. 

c) Jeesuksen opetusten välityksellä voimme tietää Jumalan suunnitelmista, joita hänellä on meitä varten. 

Jumalan voima ja tahto 

    Jeesus osoitti, että Jumala ei ainoastaan halua auttaa meitä vaan, että Jumalalla on voima auttaa meitä. 
Kun Jeesus oli vielä maan päällä, hän paransi sairaita ja antoi anteeksi syntisille. Hän kohtasi Jumalan 
voimalla ihmisten tarpeet, olivat ne sitten missä tahansa. Hän sanoi, että hän on tullut tekemään Isänsä 
tahdon ja hän viittasi tekoihinsa todisteeksi siitä, että Jumala oli hänet lähettänyt. Jeesuksen tekemät 
ihmeet osoittivat, että Jumala sekä tahtoo että voi auttaa meitä. Ne todistavat, että Jumala haluaa parantaa 
meidät ja kohdata kaikki meidän tämän päivän tarpeet. 

”Ne teot, jotka minä teen, todistavat minusta, että Isä on minut lähettänyt.” (Joh. 
5:36) 

”Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan 
voima ja Jumalan viisaus.” (1 Kor. 1: 24) 

    Jeesus näytti meille myös, minkälaisen elämän Jumala tahtoo meillä olevan. Hän oli kuuliainen Isälleen ja 
eli läheisessä yhteydessä hänen kanssaan. Jumala haluaa, että teemme samalla tavalla. 

 

Tehtävä 

5 Oletetaan, että joku sanoisi sinulle: ”Minä uskon Jumalaan, mutta minusta hän on liian kaukana 
huolehtiakseen minun ongelmistani.” Miten sinä vastaisit hänelle? 

 

B. JUMALA SELITTI NIMIENSÄ MERKITYKSEN JEESUKSESSA 

TAVOITE 2. Selitä, miten Jeesus toteutti Jumalan nimien merkityksen käytännössä. 

Raamatussa annetaan Jumalalle monta nimeä. Jeesus, Sana, auttaa meitä ymmärtämään niitä, koska hän on 
Jumalan todellinen ilmentymä. 
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Minä Olen 

    Kun Jumala kutsui Mooseksen johtamaan kansaansa, Mooses kysyi hänen nimeään. Jumala vastasi: ”Minä 
olen se, joka olen” (2. Moos. 3:14). Hän käski Mooseksen sanoa kansalle, että Minä olen lähetti minut. Tämä 
nimi ilmoittaa, että Jumala on ikuinen, muuttumaton ja aina läsnäoleva. Hänessä ei ole valhetta. Hän se, 
joka hän on ja hän tekee sen, mitä hän on tarkoittanut tehdä. Me voimme luottaa häneen. 

    Mutta mitä on se, jota Jumala on? Mitä hän tekee? Jeesus vastaa näihin kysymyksiin puheissaan, jotka on 
tallennettu Johanneksen evankeliumissa. Hän käyttää kahdeksan kertaa Jumalan nimeä, Minä olen, kun hän 
viittaa itseensä. Kerran hän käyttää sitä kuvaamaan omaa ikuista luontoaan, kun hän sanoo, että hän on 
ollut olemassa ennen Aabrahamia. Muina kertoina Jeesus käyttää Jumalan nimeä selittääkseen Jumalan 
ominaisuutta ja omaansa näyttämään, mitä Jumala tekee niille, jotka tulevat hänen luokseen. Suuri Minä 
olen tyydyttää kaikki tarpeemme. 

1. ”Minä olen elämän leipä” (Joh. 6:35). 

2. ”Minä olen maailman valo” (Joh. 8:12). 

3. ”Ennen kuin Aabraham syntyi, Minä olen ollut” (Joh. 8:58). 

4. ”Minä olen ovi” (Joh. 10:9). 

5. ”Minä ole hyvä paimen” (Joh. 10:11). 

6. ”Minä olen ylösnousemus ja elämä” (Joh. 11:25). 

7. ”Minä ole tie, totuus ja elämä” (Joh. 14:6). 

8. ”Minä olen tosi viinipuu” (Joh. 15:11). 

 

Tehtävä 

6 Olet tutkinut kahdeksan jaetta, joissa Jeesus käyttää nimeä Minä Olen selittääkseen Jumalan ominaisuutta 
ja omaansa. Kirjoita jokaiseen hengelliseen tarpeeseen viittaus siitä, miten Jeesus vastaa tarpeeseen nimellä 
Minä Olen. (Tarvitaan ehkä enemmän kuin yksi jae.) 

a) Hedelmätön  . . . Joh. 15:1, Jeesus on viinipuu. . . . . 

b) Kuollut tai kuoleva  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c) Petetty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

d) Nälkäinen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e) Vaarassa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

f) Pimeässä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

g) Erossa Jumalasta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7 Pohdittavaksi. Kertaa luettelo, jonka teit harjoitukseen 6. Kirjoita X jokaisen tarpeesi eteen, johonka 
haluaisit Jeesuksen vastaavan nimellä Minä Olen. 

 

JEHOVAH (JAHVE) 

    Heprean kielessä Jumalan nimi kirjoitetaan neljällä konsonantilla JHWH, joka tarkoittaa nimeä Minä Olen. 
Käännöksissä on käytetty kahta lukutapaa ”Jehovah” tai ”Jahveh” riippuen miten vokaalit lisätään. Joko 
Jehova tai Jahve tarkoittaa siis samaa nimeä, joka esiintyy joko englannissa tai suomessa. Kuten olet jo 
nähnyt, se tarkoittaa Ikuista tai itsestään olemassa olevaa. Vanhassa testamentissa se on liitetty moniin 
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muihin sanoihin, jotka puolestaan muodostavat useita yhdysnimiä. Nämä kaikki perustuvat Jumalan 
henkilökohtaiseen ilmoitukseen, ja ne ilmaisevat meille kuka hän on ja mitä hän tekee ihmisille. Jeesus, joka 
on Sana, ilmoittaa meille Jumalan ja näyttää totuuden näistä Jumalan nimistä. 

1. Jehova-jireh – Herra, meidän huolehtijamme 

    Aabraham vastasi: ”Jumala kyllä katsoo itselleen lampaan polttouhriksi, poikani.” (1 Moos. 22:8) 
Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, 
hopealla ja kullalla, vaan Kristuksen, kuin virheettömän ja tahrattoman Karitsan, kalliilla verellä. Hänet oli 
kyllä ennalta tunnettu jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina hänet on tuotu julki 
teitä varten. (1 Piet. 1: 18–20) 

Jeesus on Jumalan karitsa, joka kantoi syyllisyytemme ja kuoli puolestamme. 

2. Jehova-rophe – Herra, meidän parantajamme. 

”Minä olen Herra, sinun parantajasi.” (2 Moos. 15:26) 

Illan tultua Jeesuksen luo tuotiin monta riivattua. Hän ajoi sanallaan henget ulos ja paransi kaikki sairaat. 
(Matt. 8:16) 

Jeesus, suuri lääkärimme, parantaa ruumiin, mielen, sydämen ja murtuneen hengen. 

3. Jehova-shalom – Herra, meidän rauhamme. 

Gideon rakensi siihen Herralle alttarin ja pani sen nimeksi ”Herra on rauha”. (Tuom. 6:24) ”Rauhan minä 
jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille.” (Joh. 14:27) 

Jeesus antaa meille sisäisen rauhan, joka ei ole riippuvainen olosuhteista – rauhan Jumalan kanssa, 
rauhan itsemme kanssa ja rauhan muiden kanssa. 

4. Jehova-rohi – Herra on minun paimeneni. 

    Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. (Ps. 23:1) ”Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen 
antaa henkensä lampaiden edestä.” (Joh. 10:11) Jeesus – Hyvä Paimen – kuoli pelastaakseen meidät ja elää 
nyt huolehtiakseen kaikista, jotka seuraavat häntä. 

5. Jehova-tsidkenu – Herra, meidän vanhurskautemme. 

    Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: Herra, meidän vanhurskautemme. (Jer. 23:6) Hänet, 
joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan 
vanhurskaudeksi. (2 Kor. 5:21) 

On vain yksi keino saada puhdas sydän ja elämä. Me saamme oikeanlaisen elämän ja oikean suhteen 
Jumalan kanssa vain tulemalla yhteyteen Jeesuksen kanssa. Hän on meidän 
vanhurskautemme. 

6. Jehova-shammah – Herra on läsnä. 

    Kaupungin ympärysmitta on kahdeksantoistatuhatta kyynärää. Kaupungin nimi on tästä päivästä lähtien 
”Herra on täällä”. (Hes. 48:35) 

    ”Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel” - se merkitsee: 
Jumala meidän kanssamme.” (Matt. 1:23) 

    Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme aina. Hän on aina lähellä auttaakseen meitä. 
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7. Jehova-nissi – Herra, meidän lippumme. 

    Sitten Mooses rakensi alttarin ja antoi sille nimen ”Herra on minun lippuni”. (2 Moos. 17:15) ”Tämän olen 
puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat: minä olen 
voittanut maailman.” (Joh. 16:33) 

Tämä nimi tarkoittaa, että Jeesus on meidän johtajamme., meidän voittomme ja meidän voimamme. 
Hänen kanssaan voimme olla vahvoja ja voitollisia päivittäisessä elän taistelussa. 

    Mitä nämä nimet merkitsevät sinulle? Ne tarkoittavat, että jos sinulla on Jeesus pelastajanasi, Herra 
huolehtii sinusta. Herra parantaa sinut. Herra on sinun rauhasi. Herra on sinun vanhurskautesi. Herra on 
läsnä sinun luonasi ja on sinun voittosi. Jeesus on tätä kaikkea sinulle, jos annat elämäsi hänelle, tunnustat 
syntisi ja hyväksyt hänet elämääsi. 

 

Tehtävä 

8  Seuraavaksi on luettelo Vanhassa testamentissa esiintyvistä Jumalan nimistä, joiden merkitys selviää 
täydellisemmin Jeesuksessa. Kirjoita jokaisen nimen jälkeen tarve, jonka Jumala voi täyttää sinulle tai 
jollekin perheesi jäsenelle. 

a) Herra on meidän huolehtijamme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b) Herra on meidän parantajamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c) Herra on meidän rauhamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

d) Herra on minun paimeneni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e) Herra on meidän vanhurskautemme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

f)  Herra on läsnäoleva   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

g)  Herra on meidän lippumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

    Nyt, kun olet suorittanut sarjan ensimmäisen osan, olet valmis vastaamaan kysymyksiin. Kertaa aiemmat 
oppitunnit, pane merkille erityisesti jakeet, jotka olet opetellut ulkoa. (Ne ovat 1 Joh. 1:3, Hep. 13:8 
ensimmäiseltä oppitunnilta sekä Joh- 3:16, Matt. 3:17 ja Joh. 14:3 kolmannelta oppitunnilta.) 
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TARKISTA VASTAUKSESI 

4 a Tosi 

b epätosi 

c Tosi 

1 a) kuoli ristillä. 

5 Sinun vastauksesi. Voit kuvailla ihmeitä, joita Jeesus teki ihmisille ja selittää kuinka ne osoittavat meille, 
että Jumala sekä haluaa että kykenee auttamaan meitä. 

2 meidän esi-isillemme 

profeettojen kautta 

meille 

Pojan kautta 

6 Sinun vastauksesi eivät ole ehkä täsmälleen samanlaisia kuin nämä, mutta niiden tulisi olla samankaltaisia. 

A Joh. 15:1, Jeesus on viinipuu. 

B Joh. 11:25 ja 14:6, Jeesus on ylösnousemus ja elämä. 

C Joh. 14:6, Jeesus on totuus. 

D Joh. 6:35, Jeesus on elämän leipä. 

E Joh. 10:11, Jeesus on hyvä paimen. 

F Joh. 8:12, Jeesus on maailman valo. 

G Joh. 10:9, Jeesus on ovi, Joh. 14:6, Jeesus on tie. 

3 a) tunteet. 
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JEESUS, MAAILMAN VALO 

OPPITUNTI 6 

Olet varmaan joskus kulkenut pimeässä ja toivonut, että sinulla olisi lamppu, jotta voisit nähdä. Sinä et 
tietänyt, mitä vaaroja oli kummallakin puolella tietäsi. Saatoit jopa epäillä, oletko lainkaan menossa oikeaan 
suuntaan. Pimeässä on niin helppo eksyä. 

Tai ehkä olet viettänyt yösi jonkun tietyn tai tuntemattoman vihollisen pelossa. Olet kuvitellut, että 
tapahtuu kamalia asioita. Kuinka erilaiselta kaikki näyttääkään seuraavana päivänä kirkkaassa 
auringonvalossa! Yön pelot haihtuivat valon voimistuessa. 

Voit hyvin ymmärtää, miksi Raamattu käyttää usein pimeyttä pahan, vääryyden, epävarmuuden, 
ahdingon ja kuoleman symbolina. Nämä ovat asioita, jotka saavat meissä aikaan pelkoa ja hämmennystä. 

Vastakohtana Raamattu käyttää valoa elämän, ilon, totuuden ja kaiken hyvän symbolina. Se kertoo 
meille, että Jeesus on maailman valo. Miten valtavan kuvaava nimi Jumalan Pojalle! 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 

A. Maailma tarvitsee valoa 

B. Mitä valo saa aikaan 

C. Miten ihmiset reagoivat valolle 

 

OPPITUNNIN TAVOITE 

1.     Selitä, miksi Jeesus tuli maailman Valoksi. 

2. Kuvaile, miten Jeesuksen elämä on ihmisille hengellinen valo. 

3.    Luettele ihmisten tapoja, miten he reagoivat maailman Valolle. 

 

A. MAAILMA TARVITSEE VALOA 

Tavoite 1. Selitä, miksi Jeesus tuli maailman Valoksi. 

Synti toi pimeyden 

Pimeys tarkoittaa valon poissa olemista. Maailma syöstiin hengelliseen pimeyteen sillä hetkellä, kun synti 
erotti ensimmäiset ihmiset, Adamin ja Eevan, Jumalan yhteydestä. Miksi? Koska Jumala on valon lähde. 
Ilman häntä, me vaellamme pimeydessä – eksyneinä, emmekä tiedä minne olemme menossa. Vanhasta 
testamentista voimme lukea pimeydestä, mitä se saa aikaan. Jumala lähetti profeetta Jesajan Israelin 
tottelemattoman kansan luo mukanaan seuraava sanoma: 

”Teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, 
niin ettei hän kuule.” (Jes. 59:2) 

Sitten hän puhuu kansan perspektiivistä: 

Sen tähden on oikeus meistä kaukana, eikä vanhurskaus tavoita meitä. Me odotamme valoa, mutta 
katso, on pimeä, kirkkautta, mutta me vaellamme synkässä pimeydessä. Kuin sokeat me haparoimme 
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seinänvieriä pitkin, haparoimme kuin olisimme silmiä vailla. Sydänpäivällä me kompastelemme niin kuin 
hämärässä, olemme terveitten keskellä kuin kuolleet. (Jes. 59: 9–10) 

Kuinka selvä kuva kurjuudesta! Myös Uusi testamentti puhuu synnin pimeydestä. 

Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa: älkää enää vaeltako niin kuin pakanat turhanpäiväisissä 
ajatuksissaan. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt, ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä 
tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen tähden. (Ef. 17–18) 

Mutta joka vihaa veljeään, on pimeydessä. Hän vaeltaa pimeydessä eikä tiedä, minne menee, sillä 
pimeys on sokaissut hänen silmänsä. (1 Joh. 2:11) 

Tehtävä 

1 Raamatun mukaan hengellinen pimeys on laskeutunut maailman ylle 

a) kohtalon vuoksi. 

b) tietämättömyyden vuoksi. 

c) synnin vuoksi. 

LUVATTU VALO 

Jumala on valo – kaiken valon lähde. Ihmiset ovat hengellisessä pimeydessä siihen asti kunnes he saavat 
ilmoituksen Jumalan valosta. Tämän tähden Jeesus tuli maailman valoksi. Hän tuli antamaan meille Jumalan 
valon – ilmoittamaan meille Jumalan rakkauden ja hänen tahtonsa. 

Johannes kirjoittaa Jeesuksesta: ”Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo” (Joh. 1:4). Sitten 
myöhemmin ”Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on 
valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä” (1 Joh. 1:5). 

Kuuntele, mitä Jeesus sanoi itsestään: 

”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän 
valo.” (Joh. 8:12) 

 ”Niin kauan kuin olen maailmassa, minä olen maailman valo.” (Joh. 9:5). 

Sen ei olisi pitänyt hämmästyttää ihmisiä, kun he kuulivat Jeesuksen kutsuvan itseään maailman valoksi. 
Profeetta Jesaja oli ennustanut, että Messias tulisi Jumalan valona. Matteus siteerasi tätä Vanhan 
testamentin profetiaa ja sanoi, että se toteutui Jeesuksessa: 

”Kuka teistä pelkää Herraa ja kuulee hänen palvelijansa ääntä? Se, joka vaeltaa pimeydessä ja 
valoa vailla, luottakoon Herran nimeen ja turvautukoon Jumalaansa.” (Jes. 50:10) 

”Aurinko ei enää ole valonasi päivällä, eikä sinua valaise kuun hohde, vaan Herra on sinun 
iankaikkinen valosi, ja Jumalasi on sinun kirkkautesi.” (Jes. 60:19) 

”Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon, ja niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, 
loisti kirkkaus.” (Matt. 4:16) 
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Tehtävä 

2 Opettele ulkoa Joh. 8:12. 

3 Jeesus tuli maailman Valoksi, koska ihmiset elävät 

a) taloudellisessa köyhyydessä. 

b) hengellisessä pimeydessä. 

c) epäterveellisessä ympäristössä. 

 

B. MITÄ VALO SAA AIKAAN 

Tavoite 2. Kuvaile, miten Jeesuksen elämä on ihmisten hengellinen valo. 

Valo karkottaa pimeyden 

Jeesus, Valo, ajaa ulos pimeyden. Hänen läsnäolonsa sydämessä ajaa ulos synnin, syyllisyyden ja pelon. 
Hänen rakkautensa ajaa ulos vihan. Hänen valonsa tuo sielulle toivon, varmuuden, lohdutuksen ja voiman. 

Herra on minun valoni ja pelastajani, ketä minä pelkäisin! Herra on elämän turva, ketä minä 
kauhistuisin! (Ps. 27:1) 

Valo on pimeyttä voimakkaampi. Kaikki pimeys maailmassa ei kykene sammuttamaan yhtä kynttilää. Jos 
elämässäsi on Jeesus, ympärilläsi olevat pimeyden voimat ja elämän synkät kokemukset eivät kykene 
sammuttamaan Hänen valoansa. D. L. Moodyn väitetään kertoneen eräästä kuukausia sairastaneesta 
kristitystä naisesta, joka ei kyennyt nousemaan vuoteestaan, mutta oli silti aina hyväntuulinen. Joku oli 
kysynyt häneltä, miten hän voi olla niin iloinen, vaikka hän ei pystynyt menemään ulos näkemään aurinkoa. 
Hän vastasi: ”Minun huoneeni on pimeä, mutta minulla on Poika sydämessäni.” Jeesus oli hänen hengellisen 
valonsa sisäinen lähde, joka ajoi ulos alakuloisuuden. Hän täytti hänen sielunsa valollaan ja läsnäolollaan. 

Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. (Joh. 1:5) Vaikka istunkin 
pimeydessä, Herra on minun valoni. (Miika 7:8) 

 

Tehtävä 

4 Pelon, syyllisyyden, synnin, vihan ja katkeran mielen pimeys voidaan ajaa ulos ihmisen sydämestä  

a) hyvällä kasvatuksella. 

b) positiivisella ajattelulla. 

c) oikeiden asenteiden säännöillä. 

d) Jeesuksen läsnäololla. 

5 Onko sinun sydämessäsi pimeitä kohtia, jotka tarvitsevat Jeesuksen valoa? Rukoile nyt ja pyydä häntä 
ajamaan pimeyden ulos. 

 

VALO PALJASTAA 

Valo auttaa meitä näkemään asiat niin kuin ne ovat. Ainoa tapa saada tietää hengellinen totuus on 
hengellisessä valossa, joka tulee Jumalalta. Tämä valo on Jumalan kirjoitetussa sanassa – Raamatussa – ja 
Jumalan elävässä sanassa, Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus on elämän ilmoittaja ja tulkitsija. Hän auttaa 
meitä ymmärtämään Jumalan sanaa ja osoittaa meille Jumalan tien. Hän itse on tie. 
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Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule Isän luo muuten kuin minun 
kauttani.” (Joh. 14:6) 

Jeesus auttaa meitä näkemään itsemme sellaisina kuin me todellisuudessa olemme. Hänen täydellinen 
elämänsä ja opetuksensa auttaa meitä ymmärtämään, kuinka kaukana me olemme Jumalan asettamasta 
normista. Me kykenemme näkemään syntimme, ylpeytemme, itsekeskeisyytemme ja salatut motiivimme. 
Jeesus osoittaa meille, että tarvitsemme anteeksiantamusta ja hänen tarjoamaansa uutta elämää. 

Jeesus näyttää meille, millainen Jumala on, ja miten hän täyttää meidän tarpeemme. Jeesuksessa 
näemme Jumalan rakkauden meitä kohtaan, hänen kärsivällisyytensä meidän kanssamme ja hänen 
järjestelynsä meidän pelastustamme varten. Hän neuvoo meitä, kuinka ottaa vastaan Jumala elämäämme ja 
nauttia hänen valostaan ikuisesti. 

Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valo pimeydestä”, valaisi sydämemme, niin että Jumalan 
kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan. (2 
Kor. 4:6) 

 Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. (Hep. 1:3) 

Tehtävä 

6 Otaksutaan, että joku sanoisi sinulle: ”Minulla ei ole tarvetta tulla kristityksi. Minä olen kunnollinen 
ihminen. En ole murhannut ketään enkä tehnyt mitään, mikä on kauhean väärin.” Miten Jeesuksen valo voi 
auttaa tätä henkilöä ymmärtämään hengellisen tarpeensa? 

 

VALO ON ENERGIAA 

Valo on säteilevää energiaa. Tiedemiehet saavat tietoa enemmän ja enemmän auringosta tulevan 
valonsäteen voimasta. Sen energia on suunnattoman voiman lähde ihmiskunnan käyttöä varten. Ihmiset 
voivat hyödyntää sitä kotiensa lämmittämiseen ja käyttää sillä koneitaan. Kaikista suurinta on sen vaikutus 
elämälle ja terveydelle. Monet kasvit eivät menesty varjossa. Auringonvalo tappaa monia basilleja ja tukee 
terveyttämme ja voimaamme. Ajattele maata ilman aurinkoa. Ei lämpöä. Ei elämää. Ei voimaa pitämään sitä 
kiertoradalla. Jäätynyt pallo kadoksissa mustalla taivaalla matkalla tuhoon! 

Sitä, mitä aurinko on maapallolle, sitä Jeesus on meille. Hän antaa meille elämän, lämmön, terveyden, 
energian ja voiman. Rakkaudellaan hän pitää meitä lähellä itseään. Hän parantaa meidän ruumiimme ja 
henkemme. Elämän valo, jonka Jeesus antaa seuraajilleen on suurempi kuin kuolema. Ei mikään, ei edes 
hauta, kykenen pidättämään meitä, kun hän palaa. Niin kuin taimet, jotka puhkeavat siemenistä ja työntyvät 
ylös auringonvaloon, me nousemme kohtaamaan häntä. Apostoli Paavali kirjoittaa: 

Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja 
Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, 
temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin saamme aina olla 
Herran kanssa. (1 Tess. 4: 16–17) 

Tehtävä 

7   Oppimassasi vertailussa aurinko on maapallon kasveille sitä, mitä Jeesus on 

a)  hänen Isälleen. 

b)  hänen seuraajilleen. 

c)  enkeleille. 
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VALO ON PUOLUEETON 

Valoa on jokaiselle, kaikkialla. Juuri niin kuin aurinko paistaa mäenharjalla ja laaksossa, rikkaille ja 
köyhille, viisaille ja tyhmille; niin Jeesuksen valo loistaa koko maailmalle, hyville ja pahoille. Jotkut ihmiset 
ajattelivat, että Pelastaja tulisi olemaan vain heidän kansaansa varten. Mutta Jumala tekee sen selväksi, että 
hänen pelastuksen valonsa on koko maailmalle. Evankeliumeissa on kirjoitettu: 

Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. (Joh.1:9) ”Näin meidän 
puoleemme katsoo aamunkoitto korkeudesta loistaakseen meille, jotka asumme  pimeydessä ja 
kuoleman varjossa, ja ohjatakseen meidän jalkamme rauhan tielle.” (Luuk. 1:78–79) Sokea mies, joka 
istui tiensivussa kerjäämässä kuuli ihmisjoukon lähestyvän. Hän sai tietää, että Jeesus oli kulkemassa ohi 
ja että ihmisjoukko seurasi häntä. Kerjäläinen oli kuullut Jeesuksen parantavasta voimasta, niin hän huusi 
kovalla äänellä: ”Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua!” (Luuk. 18:38). Ihmiset nuhtelivat häntä ja 
käskivät olemaan hiljaa. Heille ei tullut mieleen, että Jeesuksella olisi aikaa auttaa kerjäläistä. Mutta 
Jeesuksella on aikaa auttaa jokaista, joka kutsuu häntä. Kerjäläinen jatkoi huutamista. Jeesus pysähtyi ja 
käski tuoda kerjäläisen luokseen. Jeesus paransi hänet. 

Siinä samassa hän sai näkönsä ja seurasi Jeesusta ylistäen Jumalaa. (Luuk. 18:43) Elämään tuli uusi 
tarkoitus ja uusi suunta sen jälkeen, kun kerjäläinen kohtasi Jeesuksen. Hänen pimeä maailmansa 
muuttui päiväksi. Sillä ei ollut väliä, mitä hän oli ollut, missä hän oli istunut kerjäämässä, miten hän oli 
kompuroinut pimeässä. Nyt hän kulki valossa – ei enää sokeana kerjäläisenä vaan Jeesuksen, maailman 
valon seuraajana! 

 

Tehtävä 

8    Olet tutkiskellut neljää tapaa, joilla Jeesus loistaa maailman valona. Kirjoita Jeesuksen tapaa ilmaiseva 
numero lauseen eteen, joka kuvaa ongelmaa tai virheellistä väittämää (vasemmalla). 

. . . a Kristinusko on vain oppimattomia varten.  1) Ajaa ulos pimeyden 

. . . b Kuolema on kaiken loppu.   2) Paljastaa 

. . . c En voi ymmärtää Raamattua.   3) On energiaa 

. . . d En usko, että Jumala rakastaa minua.   4) On puolueeton 

. . . e Minun sydämeni on täynnä vihaa ja pelkoa. 

 

C. KUINKA IHMISET REAGOIVAT VALOON 

Tavoite 3. Luettele tapoja, joilla ihmiset reagoivat maailman valoon. 

Torjunta 

Jotkut ihmiset eivät pidä Jeesuksesta ja kieltäytyvät hyväksymästä hänen valoaan. He haluavat elää oman 
tahtonsa mukaan, pitää omat tapansa, eivätkä tee, mitä Jeesus käskee heidän tekevän. Kun Jeesus oli maan 
päällä , jotkut ihmiset vihasivat häntä, koska hänen opetuksensa osoitti heille minkälaisia syntisiä he olivat. 
He halusivat sammuttaa valon, tappaa hänet. He torjuivat evankeliumin, vaikka Jeesus selvitti heille, että 
hän oli tuonut pelastuksen kaikille. Kuka tahansa hyväksyy hänet, se pelastuu. Sen sijaan ne, jotka torjuvat 
hänen valonsa, tuomitsevat itsensä elämään ja kuolemaan pimeydessä. 

Ja tämä on tuomio: valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin 
valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule 
valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. (Joh. 3: 19–20) 
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Hyväksyntä 

Jeesus lupasi: ”Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo” (Joh. 8:12). Kun 
otat vastaan Jeesuksen, sinulla hänen valonsa hallussasi. Sinulla on myös hänen valonsa jokapäiväisenä 
kokemuksena. Jeesus on valo. Kun sinulla on hänet, sinulla on elämän valo ja kaikki se, mitä valo tuo 
mukavaan. Maailman valon omistaminen on enemmän kuin tieto, enemmän kuin tahdonvoima, enemmän 
kuin kuuluminen tiettyyn uskontoon. Se on enemmän kuin Jeesuksesta tietäminen tai hänen opetustensa 
tunteminen. Se on Jeesuksen itsensä omistamista säteilevänä, energisenä ja paljastavana voimana 
elämässäsi. 

Nauttiaksemme Jumalan valosta meidän on seurattava Jeesusta, kuljettava hänen valossaan. Jumala 
ilmoittaa itsensä ja totuutensa niille, jotka haluavat hyväksyä totuuden ja seurata häntä. Hän ohjaa meitä 
päivä päivältä. 

Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, 
hänen Poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. (1 Joh. 1: 7) 

Vanhurskaitten polku on kuin aamun koitto, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään 
saakka. (Sananl. 4:18) 

     Haluatko sinä seurata Jeesusta ja että sinulla on elämän valo? Kutsu hänet elämääsi nyt. Anna hänen 
kirkkaan läsnäolonsa ajaa kaiken pimeyden ulos. Seuraa hänen valoaan sekä jaa sitä niille, jotka ovat 
ympärilläsi. Luovuta elämäsi hänelle, niin että hän voi täyttää sen valollaan. 

Rukous: Jeesus, tule minun elämääni. Anna minun syntini anteeksi, ja poista kaikki pimeys sydämestäni. 
Muuta minut sellaiseksi kuin sinä haluat minun tulevan. Auta minua säteilemään sinun valoasi. Auta 
minua seuraamaan sinua joka päivä. Kiitän sinua antamastasi valosta. 

Tehtävä 

9   Se, että otat Jeesuksen vastaan elämääsi maailman valona tarkoittaa, 

 a)  että myönnät kristinuskon olevan hyvä uskonto. 

b)  että päätät tulla paremmaksi ihmiseksi. 

c)  että hän on todellisesti läsnä sinussa ja sinun kanssasi. 

 

10  Jos et ole vielä ottanut Jeesusta vastaan, otatko hänet vastaan nyt? Voit käyttää tässä tehtävässä olevaa 
rukousta tai rukoilla omin sanoin. Jos olet vastaanottanut hänet, kiitä häntä valosta, jonka hän on tuonut 
elämääsi. 
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TARKISTA VASTAUKSESI 

6    Sinun vastauksesi. Olet oppinut, että Jeesuksen elämä on valon kaltainen, joka auttaa meitä näkemään 
sellaisina kuin me todella olemme. Jos henkilö vertaisi elämäänsä Jeesuksen elämään, hän havaitsisi monia 
eroavaisuuksia. Vertailu voi auttaa häntä näkemään hengellisen tarpeensa. 

1    c)  synti. 

7    b)  hänen seuraajansa. 

3    b)  hengellinen pimeys. 

8  Vastaukset, jotka sisältyvät oppituntiin, täsmäävät. Myös muut vastaukset ovat mahdollisia. 

A   4) On puolueeton 

b   3) On energiaa 

c   2) Paljastaa 

d   2) Paljastaa 

e   1) Ajaa ulos pimeyden 

4    d)  Jeesuksen läsnäolo. 

9    c)  on hänen todellinen läsnäolonsa sinussa ja sinun kanssasi. 
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JEESUS, PARANTAJA JA KASTAJA 

OPPITUNTI 7 

Olet lukenut jo monia asioita Jeesuksesta. Olet oppinut, että hän on luvattu Messias, Jumalan Poika, 
Ihmisen Poika, Jumalan Sana ja maailman Valo. Nämä nimet kertovat meille tärkeitä totuuksia siitä, kuka 
hän on. 

Katsomalla asioita, joita Jeesus tekee, on toinen tapa ymmärtää, kuka hän on. Tässä tunnilla tutkimme 
kahta hänen töistään: Jeesus parantaa ruumiimme ja sielumme ja Jeesus kastaa meidät Pyhässä Hengessä. 
On tärkeää tietää, että Jeesus voi tehdä näitä asioita, koska hän se, kuka hän on. Hän voi parantaa meidät, 
koska hän on Jumalan Poika, joka loi kaiken – mukaan luettuna meidän ruumiimme. Ja hän voi kastaa 
meidät Pyhässä Hengessä, koska hän on Ihminen Poika, täydellinen uhri, joka on korotettu Jumalan oikealle 
puolelle taivaassa. Sieltä hän lähettää Pyhän Hengen lastensa ylle. Hän tekee näitä asioita meille, koska hän 
rakastaa meitä. Mikä ihmeellinen ystävä! 

Jeesus elää tänä päivänä ja hän on edelleen parantaja ja kastaja. Kun tutkit näitä hänen tehtäviään, 
huomaat, että ne sisältävät monia ihmeellisiä siunauksia. 

OPPITUNNIN RAKENNE 

A. Jeesus, taivaallinen lääkäri 

B. Jeesus, Pyhällä Hengellä kastaja 

 

OPPITUNNIN TAVOITE 

1. Selitä, miksi Jeesus kykenee parantamaan ihmisiä tänä päivänä. 

2. Pohdi, mitä Raamattu sanoo Pyhän Hengen kasteesta. 

 

A. MAAILMA TARVITSEE VALOA 

Tavoite 1. Selitä, miksi Jeesus kykenee parantamaan ihmisiä tänä päivänä. 

Evankeliumien sivuilla me kohtaamme Jeesuksen suurena lääkärinä, ruumiin ja sielun parantajana. Kun 
me puhumme hänen seuraajiensa kanssa, huomaamme, että hän jatkaa samaa työtään myös tänä päivänä. 

Ruumiin ja sielun parantaja 

Mikä on lääkäri? Mitä hän tekee? Vastaukset näihin kysymyksiin auttavat meitä arvostamaan Jeesusta 
meidän jumalallisena lääkärinämme. Hyvä lääkäri 

1. haluaa auttaa ja parantaa sairaita. 

2. on pätevä ja valmistautunut hoitamaan sairaita. 

3. tutkii potilaat huolellisesti. 

4. tekee diagnoosin potilaansa sairauksista. 

5. määrää sopivan hoidon. 

6. käyttää tarvittavaa hoitoa (potilaan suostumuksella). 
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Ovatko nämä kuusi vastausta totta myös Jeesuksesta? Kyllä, jokainen niistä. Hän osoitti, että hän huolehti 
niistä, joiden sielu ja ruumis oli sairas. Meidän luojanamme hänen ei tarvitse tehdä lääketieteellisiä kokeita 
havaitakseen sairautemme. Hän tietää ja ymmärtää tarpeitamme. Hän on tehnyt meidät ja voi helposti 
korjata jokaisen osan, joka ei toimi kunnolla. 

Parantaminen ja pelastaminen ovat molemmat oleellinen osa Vapahtajan tehtävää. Tosi asiassa, sana 
pelastus Raamatussa sisältää terveyden ruumiillemme yhtä hyvin kuin vapautuksen ja turvan sielullemme. 

Jeesus kulki kaikkialla Galileassa. Hän opetti synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia ja 
paransi kaikenlaisia tauteja ja vaivoja, joita kansassa oli. Hänen maineensa levisi koko Syyriaan. 
Hänen luokseen  tuotiin kaikki sairaat – monenlaisten tautien ja kipujen vaivaamat, pahojen 
henkien riivaamat, kuunvaihetautiset ja halvaantuneet – ja hän paransi heidät. (Matt. 4:23–24) 

Illan tultua Jeesuksen luo tuotiin monta riivattua. Hän ajoi sanallaan henget ulos ja paransi 
kaikki sairaat, jotta kävisi toteen profeetta Jesajan kautta puhuttu sana: ”Hän otti päälleen 
meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme.” (Matt. 8:16–17) 

Jeesus paransi kaikki, jotka tulivat hänen luokseen tullakseen terveiksi – sokeat, sairaat, rammat ja ne, 
joiden mielet olivat vääristyneet pelosta, epäilystä ja vihasta. Meidän jumalallinen parantajamme tuli 
tehdäkseen terveeksi koko persoonamme – ruumiin, sielun, tunteet ja mielen. Hän haluaa meidän nauttivan 
elämästä sen kaikessa täyteläisyydessä. Johanneksen evankeliumissa 10:10 on Jeesuksen sanat: ”Minä olen 
tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden.” 

JEESUS JATKAA TYÖTÄÄN 

Jeesus on edelleen suuri lääkäri. Hän lähetti seuraajansa parantamaan sairaita hänen nimessään. Sen, 
mitä hän teki henkilökohtaisesti, kun hän oli ihmisenä maan päällä, hän tekee nyt vastauksena rukoukseen 
Pyhän Hengen kautta. Jeesus on sama tänään. Tuhannet voivat todistaa sinulle, kuinka Jeesus on parantanut 
heidät vastauksena rukoukseen. 

”Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat 
uusilla kielillä. . . He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä tulevat terveiksi” . . . 
Opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan 
vahvistaen sanan sitä seuraavien merkkien kautta. (Mark. 16: 17–18, 20) 

Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. (Hep. 13:8) Jos joku teistä on sairaana, 
kutsukoon luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä rukoilkoot heidän puolestaan, voidellen 
häntä öljyllä Herran nimessä. Uskon rukous parantaa sairaan, ja Herra nostaa hänet jalkeille, ja 
jos hän on tehnyt syntiä, se annetaan hänelle anteeksi. (Jaak. 5:14–15) 

   

Tehtävä 

1 Raamatun mukaan pelastukseen sisältyy terveys 

a) vain fyysiselle ruumiille. 

b) vain sielulle. 

c) ruumiille, mielelle ja sielulle. 
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2 Jeesus kykenee parantamaan meidät mistä tahansa sairaudesta, koska hän 

a) loi meidät. 

b) eli maan päällä. 

c) opetti Jumalasta. 

 

3 Oletetaan, että ystävä kysyy sinulta: ”Miten voin olla varma, että Jeesus Kristus parantaa vielä tänä 
päivänä?” Valitse seuraavasta luettelosta kaksi Raamatun jaetta, jotka antavat suorimman vastauksen 
kysymykseen. 

a) Matt. 4:23–24 

b) Joh. 10:10 

c) Hep. 13:8 

d) Jaak. 5:14–15 

    

B. JEESUS, PYHÄLLÄ HENGELLÄ KASTAJA 

Tavoite 2. Pohdi Raamatun opetusta Pyhän Hengen kasteesta. 

Vanhassa testamentissa on kirjoitettu Jumalan kansan johtajista – profeetoista, papeista ja hallitsijoista – 
jotka oli täytetty Pyhällä hengellä. Muistat varmaan, että heidät voideltiin öljyllä, kun heidät erotettiin 
Jumalalle. Heidän ylleen vuodatettu öljy oli symbolinen. He olivat riippuvaisia Jumalasta, joka voiteli heidät 
Hengellään, että he saisivat voiman tehdä sitä, mitä hän halusi heidän tekevän. 

Eräänä päivänä Jumala antoi profeetta Joelille ihanan lupauksen. Tulee aika, jolloin Jumala vuodattaa 
Henkensä koko kansan päälle, eikä ainoastaan heidän johtajiensa päälle. 

”Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle. Teidän 
poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne näkevät unia, nuorukaisenne näkyjä. Myös 
palvelijoiden ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.” (Jooel 3:1–2) 

Vuosisatoja myöhemmin Jumala sanoi Johannes Kastajalle, että Messias kastaa ihmiset Pyhällä Hengellä. 
Jumala oli lähettänyt Johannes Kastajan erikoislähettiläänään valmistamaan tietä Messiaalle ja esittelemään 
hänet julkisesti. Suuret joukot kerääntyivät kuuntelemaan Johanneksen saarnaavan. Johannes kastoi monta 
heistä vedessä osoittamaan, että he olivat tehneet parannuksen synneistään ja kuuluivat nyt Jumalalle. 

”Minä kastan teidät vedessä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua 
väkevämpi. Minä en kelpaa edes kantamaan hänen kenkiään. Hän kastaa teidät Pyhässä 
Hengessä ja tulessa.” (Matt. 3:11) 

Ei kauan tämän jälkeen, Johannes esitteli Jeesuksen julkisesti. Hän käytti neljää tuntomerkkiä tai nimeä 
kuvaamaan Jeesusta ja hänen tehtäväänsä: 

1. Jumalan Karitsa 

2. Mies, joka on minun edelläni 

3. Se, joka kastaa Pyhässä Hengessä 

  



60 
 

4. Jumalan Poika (Joh. 1:29–34) 

Seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi: ”Katso, Jumalan Karitsa, 
joka ottaa pois maailman synnin! Tämä on se, josta minä sanoin: minun jäljessäni tulee mies, 
joka on minun edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. . . Minä näin Hengen laskeutuvan kuin 
kyyhkynen alas taivaasta ja jäävän hänen päälleen. Minäkään en häntä tuntenut, mutta hän, 
joka lähetti minut kastamaan vedessä, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen 
laskeutuvan ja jäävän, kastaa Pyhässä Hengessä.' Tämän minä olen nähnyt ja olen todistanut, 
että hän on Jumalan Poika.” (Joh. 1: 29–30, 32–34) 

Raamattu käyttää sanaa baptize (joka tarkoittaa ”upottaa” tai ”kastaa”) tarkoittamaan kahta erilaista 
kokemusta: (1) tulla upotetuksi veteen osoittamaan parannusta ja (2) tulla kastetuksi Pyhässä Hengessä. 
Kun Jumala vuodattaa, lähettää tai antaa Pyhän Hengen lahjan uskoville, heidät on kastettu Pyhässä 
Hengessä. Seuraus on, että he ovat ”täyttyneet” Pyhällä Hengellä. 

Jeesuksen julkisen toiminnan kolmen ja puolen vuoden aikana, hänen oppilaidensa on täytynyt monta 
kertaa pohtia, milloin Jeesus kastaa heidät Pyhällä Hengellä. Jeesus kutsui tätä kokemusta ”Isän 
lupaukseksi”. Mutta hänen oli suoritettava tehtävänsä loppuun Jumalan Karitsana ennen kuin hän voi olla 
Pyhällä Hengellä kastaja. Hänen oli kuoltava, noustava kuolleista ja palattava taivaaseen. Sitten hän tulisi 
lähettämään Pyhän Henkensä heille. Sinä yönä ennen kuin Jeesus kuoli, hän kertoi oppilailleen monia 
asioita Pyhästä Hengestä. 

”Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne 
iankaikkisesti. . . Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa 
teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. . .  Kun Puolustaja 
tulee, jonka minä lähetän teille Isän luota, niin hän, Totuuden Henki, joka lähtee Isän luota, 
todistaa minusta. . . Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. 
Ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän 
hänet luoksenne. . . Mutta kun Totuuden Henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen.”  
(Joh. 14:16, 26; 15:26; 17:7, 13) 

Ylösnousemuksensa jälkeen, juuri ennen taivaaseen astumistaan, Jeesus sanoi seuraajilleen: 1) ottakaa 
vastaan Pyhä Henki ja hänen voimansa, että voitte olla hänen todistajiaan; 2) kertokaa jokaiselle kaikkialla 
Jeesuksesta ja hänen pelastuksestaan. 

”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta 
kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivine 
jälkeen. . . . Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, te tulette olemaan 
minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin 
saakka.” (Ap.t. 1:4–5, 8) 

 

Tehtävä 

4   Jeesus kertoi seuraajilleen lahjasta, jonka hän tulisi pyytämään Isältä lähettämään heille sen jälkeen, kun 
hän palaisi taivaaseen. Lahja oli 

a) Raamattu. 

b) syntien anteeksi saaminen. 

c) heidän ruumiinsa parantuminen. 

d) Pyhä Henki. 
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5  Seuraavassa on useita tapauksia, jotka liittyvät Pyhän Hengen tulemiseen. Kirjoita ne numeroin 1 – 5 
tapahtumajärjestyksessä. 

. . . a   Jeesus suorittaa työnsä loppuun Jumalan Karitsana ja kuolee syntiemme tähden. 

. . . b   Jeesus palaa taivaaseen. 

. . . c   Jeesus käskee seuraajiaan odottamaan siihen saakka, kunnes Pyhä Henki tulee heidän päälleen. 

. . . d  Jooel ennustaa, että Jumala vuodattaa Henkensä kaikkien päälle. 

. . . e  Johannes Kastaja esittelee Jeesuksen sellaisena, joka kastaa Pyhällä Hengellä. 

 

TOTEUTUMINEN 

Juuri ennen kuin Jeesus astui taivaaseen, hän sanoi seuraajilleen, että pian heidät kastettaisiin Pyhällä 
Hengellä. He palasivat Jerusalemiin ja jäivät odottamaan. Kymmenen päivää myöhemmin, helluntaipäivänä, 
se tapahtui. Jeesus kastoi heidät (120 uskovaa) Pyhällä hengellä ja tulella. Ja he saivat voiman, jonka hän oli 
luvannut – voiman olla hänen todistajiaan. 

Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin 
kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen huoneen, jossa he istuivat. He näkivät 
ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he 
täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi 
heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääviä miehiä, kaikista kansoista, 
mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, koolle tuli paljon väkeä, ja ihmiset joutuivat ymmälle, 
sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltään. He olivat hämmästyksissään ja sanoivat ihmetellen: 
”Eivätkö nuo kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? . . .  me kaikki kuulemme heidän puhuvan 
omalla kielellämme Jumalan suurista teoista.” (Ap.t.  2: 1–7, 11) 

Pietari, täynnä Pyhää Henkeä, puhui kansalle sanoman Jumalalta. He olivat todistamassa, kuinka Jumala 
toteutti Joelin ennustuksen. He olivat torjuneet Jeesuksen Messiaanaan ja ristiinnaulinneet hänet. Mutta 
Jumala nosti hänet kuolleista. Tämän jälkeen Jeesus palasi taivaaseen ja lähetti Pyhän Hengen seuraajilleen. 
Tämä oli osoitus siitä, että Jeesus oli Messias. 

Luukas kertoo, 

”Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hänet siis on 
korotettu Jumalan oikealle puolelle ja hän on saanut Isältä lupauksen Pyhästä Hengestä, hän on 
vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. . . . Varmasti tietäköön siis koko Israelin 
huone, että Jumala on tehnyt hänet Herraksi ja Kristukseksi, tämän Jeesuksen, jonka te 
ristiinnaulitsitte.” (Ap.t. 2: 32–33, 36) 

Johanneksen julistus, että Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä oli totta. Jeesus oli Jumalan Karista, Kastaja, 
Jumalan Poika – Messias. Kuinka hirvittävää se olikaan, että ihmiset eivät olleet uskoneet Jeesukseen. 
Heidän epäuskonsa oli lähettänyt hänet ristille. Voiko Jumala antaa heille anteeksi? 

Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: 
”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä?” Pietari vastasi: ”Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä 
kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän 
Hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat 
kaukana, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.” . . . Ne, jotka ottivat Pietarin sanat 
vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä. (Ap.t. 
2: 37–39, 41) 
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Tästä hetkestä lähtien Apostolien teot kertoo, kuinka Hengellä täytetyt uskovat todistivat Jeesuksesta, 
minne ikinä he menivät. 

Kastaako Jeesus edelleen Pyhällä Hengellä? Kyllä! Profeetta Joelin ennustus täyttyy laajemmin nyt kuin 
koskaan aiemmin historian aikana. Eri puolilla maailmaa miljoonat uskovat ovat kokeneet helluntain – 
kasteen Pyhässä Hengessä. Monet kirkot ovat saaneet uuden elämän ja voiman Jeesukselta Kristukselta. 
Tätä ilmiötä on kutsuttu karismaattiseksi uudistukseksi. Karismalla tarkoitetaan ”lahjaa”. Pyhä Henki itse 
tulee lahjana ja tuo mukanaan monia hengellisen voiman lahjoja. 

Tehtävä 

6   Pietari sanoi, että todistus Jeesuksen messiaanisuudesta ja siitä, että hänet on herätetty kuolleista, oli 

a) Pyhän Hengen tuleminen hänen seuraajiensa päälle. 

b) profeettojen tekemät ihmeet. 

c) merkit ja ihmeet, joita Jumala antoi taivaissa. 

 

7  Kun Pyhä Henki tuli uskovien päälle helluntaipäivänä, kansanjoukko kokoontui heidän ympärilleen, koska 
a)   he paransivat sairaita. 

b)   he puhuivat Jumalasta monilla eri kielillä. 

c) he kastoivat ne, jotka tekivät parannuksen synneistään. 

 

8   Olet tutkiskellut monia asioita, joita Pyhä Henki voi tehdä sinulle. Alleviivaa jokainen ehdotus, jonka 
haluat Pyhän Hengen tekevän elämässäsi. 

a)  Olla sinun auttajasi 

b)  Olla kanssasi ikuisesti 

c)  Opettaa sinua Jeesuksesta 

d) Johtaa sinut totuuteen 

e)  Antaa sinulle voiman olla Kristuksen todistaja 

f)  Puhua sinun kauttasi muilla kielillä Jumalan suuruudesta 

 

9  Tahdotko, että Jeesus antaa sinulle Pyhän Hengen lahjan? Hän voi kastaa sinut juuri nyt. Jos haluat hänen 
tekevän sen, niin rukoile seuraava rukous tai rukoile omilla sanoillasi. 

Rukous: Jeesus, kiitos, että annat minulle Pyhän Hengen lahjan. Haluan, että hän on minun auttajani, ja 
että hän opettaa minua sinusta. Haluan, että hän antaa minulle voiman olla sinun todistajasi. Haluan, että 
hän puhuu minun kauttani nyt muilla kielillä Jumalan suurista teoista. Kiitos Jeesus, että saan sinun 
ihmeellisen Pyhän Hengen lahjasi. Amen. 

Tällä oppitunnilla olet oppinut enemmän siitä, kuka Jeesus on tutkimalla hänen työtään parantajana ja 
kastajana. Hänellä on nämä lahjat ja on valmis antamaan ne sinulle. Sinun osuutesi on pyytää. Hän sanoi: 

”Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. . . 

Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin 
taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat.” (Luuk. 11:9, 13) 
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TARKISTA VASTAUKSESI 

4    d) Pyhä Henki. 

1    c) ruumis, mieli ja sielu. 

5    Järjestys on seuraava a 3, b 5, c 4, d 1 ja e 2. 

2    a) loi meidät. 

6    a) Pyhän Hengen tuleminen hänen seuraajiensa päälle. 

3    Sinun vastauksesi. (Matt. 4: 23–24) ja (Hep. 13:8) yhdessä voisi muodostaa suorimman vastauksen. 

7    b) puhuminen Jumalasta monilla eri kielillä. 

8    Sinun vastauksesi. 
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JEESUS, PELASTAJA 

OPPITUNTI 8 

Olet oppinut, että Jeesus parantaa ja kastaa Pyhällä Hengellä. Nämä ovat ihania totuuksia. Mutta on vielä 
muuta, mitä hän tekee, ja se on hänen töistään kaikkein tärkein: Jeesus pelastaa! Jeesus kuoli puolestamme 
ja nousi kuolleista. Hän sai ikuisen voiton kuolemasta, synnistä ja helvetistä. Kuka on Jeesus? Hän on 
maailman ainoa Pelastaja. 

Raamattu sanoo, että Jeesus tuli etsimään ja pelastamaan kadonneita. Tämä on yksinkertainen 
määritelmä kristinuskon tarkoituksesta. Muut uskonnot pyrkivät tarjoamaan korkeita ideaalikäsitteitä 
elämälle. Ne opettavat ihmisille, miksi he kärsivät, miten heidän tulisi elää ja että heitä rangaistaan, jos he 
epäonnistuvat. Niiltä puuttuu kaikista tärkein: Ne eivät anna seuraajilleen todellista voimaa pahan 
voittamiseen. 

Silmiinpistävin kontrasti on se, että kristinusko tarjoaa Jumalan oman ratkaisun ihmisen kyvyttömyyteen 
pelastaa itsensä. Jeesus sanoo jokaiselle miehelle ja naiselle: ”Olet epäonnistunut sinulle tarkoitetun 
Jumalan suunnitelman kanssa, mutta voit silti onnistua. Synnistä johtuva syyllisyys on tahrinut sinut, mutta 
sinut voidaan tehdä puhtaaksi.” Miten Jumala pelastaa meidät Jeesuksen kautta on tämän oppitunnin aihe. 

OPPITUNNIN RAKENNE 

A. Jeesus, maailman Pelastaja 

B. Jeesus, Jumalan karitsa 

 

OPPITUNNIN TAVOITTEET 

1. Pohdi, mitä nimi Jeesus ilmoittaa meille Jumalasta. 

2. Selitä, miksi jokainen ihminen tarvitsee pelastusta. 

3. Esittää, miten nimi ”Jumalan karista” auttaa meitä ymmärtämään Jeesuksen tehtävää. 

 

A. JEESUS, MAAILMAN PELASTAJA 

Tavoite 1. Pohdi, mitä nimi Jeesus ilmoittaa meille Jumalasta. 

Evankeliumin hyvä uutinen on, että Jeesus on tullut koko ihmiskunnan Pelastajaksi. Kun Jeesus syntyi, 
enkeli ilmoitti paimenille: 

”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle 
kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra.” 
(Luuk. 2: 10–11) 

JEESUKSEN NIMI 

Nimi Jeesus tarkoittaa ”Jehova pelastaa” tai ”Pelastaja”. Isä Jumala valitsi tämän nimen Pojalleen. Hän 
lähetti enkelinsä kertomaan Joosefille (Jeesuksen kasvatusisälle), mikä nimi annetaan lapselle, jonka Maria 
tulee synnyttämään. Nimi Jeesus muistuttaisi heitä jatkuvasti, kuka Jeesus oli ja miksi hän oli syntynyt. Hän 
oli Jumalan Poika, joka tuli alas maailmaan pelastamaan meidät synnistä. Enkeli sanoi: ”Hän synnyttää 
pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä” (Matt. 1:21). 

Kun sinä sanot tai kuulet nimen Jeesus, muista, että siinä on hyvä sanoma sinulle: Jehova, ikuinen, 
itsestään olemassa oleva Jumala tuli maailmaan pelastamaan sinut. Tämä on se lupaus, johon me 
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vetoamme, kun me rukoilemme Isää Jeesuksen nimessä. Kuiskaa Jeesuksen nimeä, kun palvot ja rukoilet. 
Laula Jeesuksesta, Pelastajasta. Kerro myös muille hänestä. Hän on ainoa Pelastaja – yksi, jonka Isä on 
lähettänyt pelastamaan meidät. Pietari ja Johannes paransivat ramman voimalla, joka oli Jeesus-nimessä. 
Pietari selitti tapahtunutta: 

”Uskomalla Jeesuksen nimeen on tämä mies, jonka te näette ja tunnette, vahvistunut hänen 
nimensä kautta. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle täyden terveyden kaikkien 
teidän nähtenne.” . . . Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla 
ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua.” (Ap.t. 3:16; 4:12) 

1    Nimi Jeesus kertoo meille, että Jumala on se, joka 

a)   luo. 

b)   tuomitsee. 

c) pelastaa. 

 

2    Nimen Jeesus valitsi 

a)   Gabriel. 

b)   Isä Jumala. 

c) Joosef. 

3    Opettele ulkoa Matt. 1:21. 

4    Jotkut ihmiset käyttävät Jeesuksen nimeä kirosanana. Jos sinä olet tehnyt näin, pyydä Jumalaa antamaan 
sinulle anteeksi. Kiitä häntä Jeesuksesta ja siitä, mitä hänen nimensä merkitsee sinulle. 

 

PELASTUKSEN LUONNE 

Tavoite 2. Selitä, miksi jokainen ihminen tarvitsee pelastusta. 

Sana pelastus Raamatussa on suuri, kaikenkattava sana. Pelastaa tarkoittaa pelastumista vaarasta, 
vapautumista vankeudesta tai tuomiosta, säilymistä turvassa ja parantumista. Jeesus, meidän 
Pelastajamme, vapauttaa meidät Saatanan vallasta, päästää vapaaksi synnin vankeudesta, ottaa meidän 
paikkamme ja syyllisyytemme tuomiolla, vie meidät turvapaikkaan ja antaa meille terveyden ruumiille ja 
sielulle. 

Jeesus tuli pelastamaan meidät eksyksistä ja Jumalasta erossa olemisen vaaroista. Synti on erottanut 
meidät kaikki Jumalasta. Me olemme eksyksissä. Me vaellamme ympyrää tarkoituksettomuuden ja hukatun 
elämän pimeydessä. Ilman Jumalaa, ikuinen kuolema sulkee meidät sisäänsä. Mutta Jeesus on tullut 
pelastamaan meidät ja viemään meidät takaisin Jumalan luo. Hän kääntää meidät oikeaan suuntaan, antaa 
meille läsnä olemisen valon ja tuo tarkoituksen ja merkityksen elämäämme. Jeesus tyynnyttää pelkomme, 
antaa meille ilon ja rauhan, johdattaa meidät pois uhkaavasta tuhosta ja vie meidät ikuiseen kotiimme. 
Jeesus sanoi: ”Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut” (Luuk. 19:10). 

Jeesus tuli pelastamaan meidät syntiemme aiheuttamasta syyllisyydestä ja rangaistuksesta. Olemme 
kaikki rikkoneet Jumalan lakia vastaan ja joudumme kärsimään rangaistuksen, ikuisen eron Jumalasta. Mutta 
Jeesus otti syyllisyyden synneistämme ja kuoli vapaaehtoisesti meidän sijastamme, niin että me voimme 
saada anteeksiantamuksen. 

Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa 
Kristuksessa, meidän Herrassamme. (Room. 6: 23) 
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Jeesus tuli pelastamaan meidät synnin ja Saatanan vallasta. Hän vapauttaa meidät syntisestä, 
kapinoivasta, itsekkäästä luonnostamme ja antaa meille Jumalan lasten uuden luonnon. Hän nujertaa 
kiusauksen voiman ja vapauttaa meidät himoista ja tavoista, jotka tuhoavat terveytemme ja tekevät 
vahinkoa sieluillemme. Jeesuksessa me löydämme turvan Saatanan hyökkäyksiltä. Silti meillä on vielä 
taisteluita, mutta Jeesus antaa meille voiton. 

Kun olitte synnin orjia, olitte vapaita vanhurskauden valvonnasta . . . Mutta nyt, kun te olette 
synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys, ja 
sen loppu on iankaikkinen elämä. (Room. 6: 20, 22) 

Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle! (2 
Kor. 5:17) 

Jeesus on tullut pelastamaan meidät synnin seurauksista ja jopa sen läsnäolosta. Hän tuo terveyden 
ruumiillemme ja sielullemme. Ja jonain päivänä hän antaa meille uuden ruumiin, joka ei ole altis 
sairauksille. Hän on nyt valmistamassa asuntoa taivaassa kaikille niille, jotka hän pelastaa synnistä. Kun me 
kuolemme tai kun Jeesus tulee takaisin, hän perustaa hallituksensa maan päälle ja puhdistaa maan kaikesta 
synnistä. Jopa itse luomakunta vapautuu väkivallasta ja hävityksestä. Kaikki tulee olemaan täydellistä. Mikä 
valtava pelastus! 

”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Hän asuu heidän keskellään, ja he ovat hänen 
kansojaan, Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet 
heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei parkua eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on 
mennyt.” (Ilm. 21: 3–4) 

 

B. JEESUS, JUMALAN KARITSA 

Tavoite 3. Esitä, miten nimi ”Jumalan karista” auttaa meitä ymmärtämään Jeesuksen tehtävää. 

Nimi Jumalan Karitsa viittaa erityisesti Jeesuksen tehtävään maailman Pelastajana. 

KARITSAN UHRAAMINEN 

Kun Jeesus oli alkamassa julkisen tehtävänsä, Johannes Kastaja esitteli hänet ihmisjoukolle sanoen: 
”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh. 1:29). 

Ne, jotka kuuntelivat Johannesta, ymmärsivät hänen sanansa vain yhdellä tavalla. Karitsat tapettiin 
uhreina synnin tähden. Synnin tekijät tunnustivat syyllisyytensä Jumalalle ja pyysivät, että Jumala hyväksyisi 
karitsan kuoleman heidän sijastaan. Jeesus oli uhri, jonka Jumala oli lähettänyt kuolemaan kaikkien 
syntisten puolesta – Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnit! 

Suuri profeetta Jesaja oli kirjoittanut, kuinka Jumala tekisi Messiaasta uhrin syntiemme puolesta. Hän 
kantaisi epäoikeudenmukaisesti syyllisyyden meidän kaikkien synneistä. Hän kuolisi meidän paikallamme, 
meidän sijaisenamme, niin että me pääsisimme vapaiksi synnistä. Myöhemmin hän palaisi elämään, näkisi 
tulokset uhristaan ja olisi tyytyväinen. 

Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota 
näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. 

Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me 
pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. 
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Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän 
pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi 
rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. 

Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle 
tielleen. Mutta Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme. 

Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut. Kuin karitsa, joka 
viedään teurastettavaksi, kuin lammas, joka on ääneti keritsijöittensä edessä, ei 
hänkään suutansa avannut. 

Sorrettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen aikalaisistaan sitä 
ajatteli? Sillä hänet leikattiin pois elävien maasta, minun kansani rikkomusten 
tähden rangaistus kohtasi häntä. 

Hänelle annettiin hauta jumalattomien joukossa, mutta rikkaan luo hän tuli 
kuoltuaan, sillä hän ei ollut tehnyt vääryyttä eikä hänen suussaan ollut petosta. 

Herra näki hyväksi ruhjoa häntä, lyödä häntä kärsimyksellä. Jos sinä asetat hänen 
sielunsa vikauhriksi, hän saa nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto 
toteutuu hänen kauttaan. 

Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä työnsä hedelmän ja tulee tyydytetyksi. 
Tuntemisensa kautta minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet, ja hän 
kantaa heidän pahat tekonsa. 

Sen tähden minä annan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän 
jakaa saalista, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemalle, ja hänet luettiin 
pahantekijöiden joukkoon. Hän kantoi monien synnit ja rukoili pahantekijöiden 
puolesta. (Jes. 53: 3–12) 

    Kaikki neljä evankeliumia kertovat, miten Jeesus kuoli meidän syntiemme edestä. Uskonnolliset 
johtajat eivät halunneet hyväksyä häntä Messiaaksi. Kateellisina Jeesusta kohtaan he päättivät tappaa 
hänet. He syyttivät häntä maaherran edessä ja hankkivat oikeudenkäyntiä varten vääriä todistajia 
kertomaan valheita Jeesuksesta. Pilatus, roomalainen maaherra, ymmärsi, että Jeesus ei ollut syyllinen, 
mutta myöntyi uskonnollisten johtajien ja kiihotetun väkijoukon vaatimuksiin. 

   He huusivat Jeesukselle kuolemantuomiota, ja Pilatus luovutti hänet ristiinnaulittavaksi. Se oli tuomio, 
joka langetettiin pahimmille rikollisille. 

   Jotkut ovat kysyneet, miksi Jeesuksen oli kuoltava meidän pelastuksemme takia. Hänen oli kuoltava, 
koska Jumala ei yksinkertaisesti voinut panna sivuun ansaitsemaamme rangaistusta. Ainoastaan 
Jeesuksen, Jumalan Pojan,  kuolema toi ratkaisun. Jumalan oikeudenmukaisuus vaati uhria synnin 
edestä, ja Jumala armollisesti järjesti asian tällä tavalla. 

   Jeesus antoi henkensä vapaaehtoisesti. Vaikka jumalattomat ihmiset kerääntyivät Jeesusta vastaan, 
heillä ei ollut valtaa tappaa häntä. Hän olisi voinut kutsua Isäänsä tuomitsemaan heidät, mutta hän ei 
tehnyt sitä. Hän oli valmis vapaaehtoisesti viemään tehtävänsä päätökseen. 

   Tuona ratkaisevana päivänä Jeesuksen vihamiehet veivät hänet paikkaan, jota kutsuttiin 
”Pääkallonpaikaksi”. He naulasivat hänen kätensä ja jalkansa ristille ja nostivat hänet ylös kaikkien 
nähtäväksi. Siellä, riippuen kahden varkaan välissä, hän kuoli, Jumalan Karitsa, uhrina meidän syntiemme 
tähden. 
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Tehtävä 

5    Ympyröi jokaisen OIKEAN väittämän edessä oleva kirjain. 

a)   Profeetta Jesaja sanoi, että ihmiset tulisivat halveksimaan ja torjumaan Messiaan. 

b)   Uskonnolliset johtajat saivat Pilatuksen vakuuttumaan, että Jeesus oli syyllinen. 

c)   Johanneksen evankeliumi on ainoa evankeliumi, joka kertoo, miten Jeesus kuoli syntiemme tähden. 

d)   Vaikka jumalattomat ihmiset ristiinnaulitsivat Jeesuksen, Jumala teki hänet synnin tähden uhriksi. 

 

6    Täyttääkseen tehtävänsä ”Jumalan karitsana” Jeesus 

a)   kuoli uhrina syntisten puolesta. 

b)   selitti Jumalan lakia täydellisemmin.   

c)   näytti täydellisen esimerkin puhtaudesta. 

 

ASENTEET KARITSAA KOHTAAN 

    Ihmiset, jotka näkivät Jeesuksen ristiinnaulitsemisen, näyttävät meille kuvan koko maailmasta. Jotkut 
katselivat häntä vihamielisinä ivaten häntä ja hänen sanojaan. Hänen kuollessaan jotkut heittivät 
välipitämättöminä arpaa hänen vaatteistaan. Muutamat katsoivat häntä pettyneinä. Mutta oli myös niitä, 
jotka katselivat Jeesusta uskossa, toivossa ja rakkaudessa. 

    Kummulla seisoi kolme ristiä. Tuona päivänä kuoli kolme miestä. Heidän asenteissaan saatamme löytää 
avaimen omaan asenteeseemme. 

  Kun saavuttiin paikalle, jota kutsutaan Pääkalloksi, sotilaat ristiinnaulitsivat 
  siellä Jeesuksen ja pahantekijät, toisen hänen oikealle puolelleen ja toisen 
  vasemmalle. Mutta Jeesus sanoi: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, 
  mitä he tekevät. Sotilaat jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä 
  arpaa. 

  Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi häntä sanoen: ”Etkö sinä ole 
  Kristus? Auta itseäsi ja meitä!” 

  Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: ”Etkö sinä pelkää edes Jumalaa, 
  vaikka kärsit samaa rangaistusta? Me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä 
  me saamme, mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään 
  pahaa.” Sitten hän sanoi: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.” 

  Jeesus sanoi hänelle: ”Totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet 
  minun kanssani paratiisissa.” (Luuk. 23:33–34, 39–43) 

    Kolme ristiä kertovat kapinoinnista, lunastuksesta ja parannuksesta. Yhdellä ristillä mies oli kuolemassa 
synnissä (kapinointi). Toisella ristillä, Jumalan karitsa oli kuolemassa synnin puolesta (lunastus). Kolmannella 
ristillä synnintekijä oli kuolemassa synnille (parannus). 

    Kapinointi. Ristillä riippuva, kapinasta tuomittu mies , oli kuolemassa synneissään. Hän oli tuhlannut 
elämänsä tekemällä vääriä tekoja. Hänen elämästään oli tullut katkera ja kova. Nyt hän oli kasvotusten 
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kuoleman kanssa – häviö oli lopullinen. Apu oli lähellä, aivan hänen vieressään; jos hän vain olisi uskonut. 
Mutta hänen sydäntään hallitseva kapinointi sokaisi hänet hengelliselle totuudelle. Hänen 
kuolinkamppailunsa oli täynnä vihaa, katkeruutta ja toivottomuutta. 

    Lunastus. Keskimmäisellä ristillä Jeesus kuoli syntiemme edestä. Me olimme Jumalan oikeudenmukaisen 
tuomion alla, koska olimme kapinoineet häntä vastaan. Meistä oli tullut Saatanan, Jumalan vastustajan, 
orjia. Mutta Jeesuksen kuolema muutti kaiken. Hän maksoi velkamme, takasi meille anteeksiannon ja voitti 
Saatanan. Jumala hyväksyi Jeesuksen sijastamme, ja Saatanan oli pakko päästää meidät vapaiksi. 

  Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta  
  vaelluksesta katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, kuin
   virheettömän ja tahrattoman Karitsan, kalliilla verellä. (1 Piet 1:18–19) 

    Katumus. Kolmannella ristillä synnintekijä kuoli synteihinsä, mutta vapautettiin niistä ikuisesti, koska hän 
pani toivonsa Jeesukseen. Tämä pahantekijä oli halukas kohtaamaan itsensä ja totuuden. Hän tunnusti, että 
hän oli väärässä. Hän tunnusti Jeesuksen Pelastajakseen, Messiaakseen. Vaikka Jeesus oli kuolemaisillaan, 
katuva rosvo uskoi, että Jeesus tulisi eräänä päivänä hallitsemaan maailmaa. Niinpä hän pyysi Pelastajaa 
muistamaan häntä (osoittamaan hänelle armoa), kun tämä saapuu Kuninkaana. Mikä usko! Yksi viimeisistä 
asioista, jotka Jeesus teki ennen kuolemaansa, oli antaa synnit anteeksi kuolevalle rosvolle ja suoda hänelle 
ikuisen elämän. 

    Jokainen ihminen ratkaisee oman ikuisen kohtalonsa sillä. Miten hän suhtautuu Pelastajaan. Molemmilla 
rosvoilla oli samanlainen mahdollisuus. Toinen takertui kapinaansa ja vihaansa pilkaten ainoaa, joka voi 
pelastaa hänet. Toinen katui ja anoi armoa. Toisen kohtalo oli kadotus – ikuisen kärsimyksen paikka. Toisen 
meni paratiisiin – ikuisen ilon paikkaan. Nämä miehet kuvaavat meitä kaikkia. Toinen oli kapinoiva ja 
kadotettu. Toinen katui, tunnusti hätänsä Jeesukselle ja koki pelastuksen. Kumpaa esimerkkiä sinä seuraat? 
Sinä voit löytää ikuisen elämän, anteeksiantamuksen, rauhan ja avun, kun rukoilet Jeesusta. Hän on lähellä 
sinua juuri tällä hetkellä. 

  Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä Rakastetussa, jossa meillä on 
  lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen  
  armonsa rikkauden mukaan. (ef. 1: 6–7) 

  Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle, että me  
  synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta 
  teidät on parannettu. Te olitte ”eksyksissä niin kuin lampaat”, mutta nyt  
  te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo. (1 Piet. 2:24–25) 

 Tehtävä 

7   Otaksutaan, että joku sanoo: ”Minulle on opetettu, että minun pitää olla kastettu ja saada syntini 
anteeksi papilta ennen kuin voin olla varma siitä, että pääsen taivaaseen, kun kuolen.” Oletko samaa mieltä? 
Miksi tai miksi et? 

8   Kirjoita nimet alla olevien ristien päälle. Lisää oma nimesi sen ristin alle, joka edustaa sinun tilannettasi. 
Selitä piirros ystävällesi tai perheesi jäsenelle. 
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Ensimmäinen risti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Toinen risti              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Kolmas risti             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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TARKISTA VASTAUKSESI 

5   a) Tosi 

     d) Tosi 

1   c) pelastaa. 

6   a) kuoli syntisten sijaisena. 

2   b) Isä Jumala. 

7   Sinun vastauksesi. Olet lukenut ristillä riippuvasta rosvosta, joka katui ja uskoi Jeesukseen. Hänellä ei ollut 
mahdollisuutta tulla kastetuksi tai puhua asioistaan inhimilliselle papille. Mutta Jeesus sanoi hänelle, että 
hän tulee olemaan ”tänä päivänä” Paratiisissa. 

8   Keskimmäisen ristin nimi on ”Lunastus”. Muut kaksi ristiä (mikä järjestys tahansa) ovat nimeltään 
”kapinointi” ja ”katuminen”.
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JEESUS, YLÖSNOUSEMUS JA ELÄMÄ 

OPPITUNTI 9 

    Jeesus ei jäänyt ristille, jossa hän kuoli tai hautaan, johon hänet haudattiin. Hän heräsi kuolleista! Tänään 
hän elää ikuisen elämän voimassa; tämän elämän hän jakaa kaikkien niiden kanssa, jotka ovat yhdistyneet 
hänen kanssaan uskon kautta. 

  Maailman uskonnot yrittävät auttaa ihmisiä selviytymään kuolevaisuudesta mutta ne eivät pysty 
tarjoamaan mitään. Kaikki niiden perustajat ovat kuolleet ja jääneet hautaan. Kuinka täysin erilainen onkaan 
kristinusko! Kuoleman suuren totuuden edessä se julistaa vielä suurempaa totuutta: Jeesus Kristus nousi 
kuolleista, ja koska hän elää, me myös saamme elää. 

  Mitä tapahtui kun Jeesus heräsi eloon? Miten tiedämme, että hän nousi kuolleista? Mitä hänen 
ylösnousemuksensa kertoo siitä, kuka hän on? Mitä se tarkoittaa meidän elämällemme nyt ja 
tulevaisuudessa? Tällä oppitunnilla vastataan näihin kysymyksiin. 

OPPITUNNIN RAKENNE                                            

A. Jeesus saa voiton kuolemasta 

B. Jeesus takaa meidän ylösnousemuksemme 

 

OPPITUNNIN TAVOITE 

1. Esitä todisteet Jeesuksen täydellisestä kuoleman voittamisesta. 

2. Selitä, miten Jeesuksen ylösnousemus vaikuttaa sinun elämääsi nyt ja tulevaisuudessa. 

 

A. JEESUS SAA VOITON KUOLEMASTA 

Tavoite 1. Esitä todisteet Jeesuksen täydellisestä kuoleman voittamisesta. 

   Todisteet, joita meillä on siitä, että Jeesus on kuoleman voittaja, nousevat sekä hänen palvelutehtävästään 
maan päällä että hänen omasta ylösnousemuksestaan. 

KUOLLEISTANOUSEMISEN IHMEITÄ 

   Jairos, synagogan esimies, lähti pyytämään Jeesusta parantamaan pienen tyttärensä. Kun hän palasi 
Jeesuksen kanssa, lapsi oli jo kuollut. 

Kaikki itkivät ja vaikeroivat tytön vuoksi, mutta Jeesus sanoi: ”Älkää itkekö, sillä hän ei ole 
kuollut vaan nukkuu… Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä ja sanoi kovalla äänellä: ”Tyttö, 
nouse!” Silloin hänen henkensä palasi. Hän nousi heti. (Luuk. 8:52, 54–55) 

    Saattoväki oli viemässä erään Nain-nimisessä kylässä asuvan lesken kuollutta poikaa hautausmaalle, kun 
he kohtasivat Jeesuksen. Jeesus pysäytti saattokulkueen. 

Hän lähestyi paareja ja kosketti niitä, jolloin kantajat pysähtyivät. Hän sanoi: ”Nuorukainen, 
minä sanon sinulle: nouse!” Silloin kuollut nousi istumaan ja rupesi puhumaan, ja Jeesus 
antoi hänet takaisin hänen äidilleen. (Luuk. 7:14 – 15) 

   Lasarus ja hänen sisarensa Martta ja Maria olivat Jeesuksen läheisiä ystäviä. Lasarus sairastui, kuoli ja 
haudattiin. Neljä päivää myöhemmin Jeesus saapui paikalle. 
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Jeesus huusi kovalla äänellä: ”Lasarus, tule ulos!” Kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin 
käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli käärittynä hikiliina. Jeesus sanoi heille: 
”Päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä.” (Joh. 11:43 – 44) 

Tehtävä 

1  Henkilö, jonka Jeesus herätti kuolleista ja joka oli jo haudattu, oli 

a) Lasarus, Marian ja Martan veli. 

b) Synagogan esimiehen, Jairoksen, tytär. 

c) Nain-nimisessä kylässä asuvan lesken poika. 

 

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUKSEN TODISTEET 

   Kuolleista heräämisihmeet, joita Jeesus teki maallisen toimintansa aikana, osoittivat, että hänellä oli voima 
yli kuoleman. Kuitenkin, ihmiset, jotka hän herätti, kuolivat myöhemmin – he olivat edelleen kuolevaisia. 
Mutta Jeesuksen oma kuolleista nouseminen oli erilainen. Kun Jeesus nousi kuolleista, itse kuolema oli 
voitettu. Hän nousi kuolemattomassa ruumiissa, joka ei koskaan tulisi näkemään kuolemaa. 

   Mutta mistä me tiedämme, että Jeesus nousi kuolleista? Meidän täytyy olla varmoja, että hän todella 
nousi kuolleista. Jos hän ei noussut kuolleista, meidän uskomme häneen on hyödytöntä ja kaikki, jotka ovat 
kuolleet uskossa häneen, ovat olleet mielettömiä. Mutta tosiasiassa hän nousi kuolleista. Meitä ei ole 
huijattu. Seuraavassa kymmenen lukuisista todisteista: 

1. Sotamiesten ilmoitus. Sotilaat vartioivat sinetöityä hautakammiota, jotta kukan ei voisi viedä Jeesuksen 
ruumista ja väittää, että olisi elossa jälleen. Kolmannen päivän aamuna he näkivät enkelin aukaisevan 
haudan. Maa järähteli. Kauhuissaan he näkivät, että hauta oli tyhjä. Jeesuksen ruumis oli poissa. Sotilaat 
juoksivat tekemään ilmoituksen tapahtuneesta. 

2. Tyhjä hauta ja käärinliinat. Pian jotkut naiset tulivat haudalle mutta eivät nähneet siellä Jeesuksen 
ruumista. Sen sijaan kaksi enkeliä ilmoitti naisille, että Jeesus oli elossa. Naiset juoksivat kiireesti kertomaan 
tapahtumasta opetuslapsille. Pietari ja Johannes juoksivat haudalle ja näkivät haudan olevan tyhjän. 
Jeesuksen ruumis oli poissa, mutta käärinliinat, joihin Jeesus oli kääritty, olivat paikallaan. 

3. Enkelien sanoma.  Enkelit, jotka olivat hautakammiossa, sanoivat naisille: ”Miksi etsitte elävää kuolleitten 
joukosta? Hän ei ole täällä, hän on noussut kuolleista!” (Luuk. 24:5–6). 

4.  Jeesuksen ilmestymiset. Jeesus ilmestyi eri aikoina 

* Naisryhmälle 

* Maria Magdaleenalle 

* Pietarille 

* Kahdelle opetuslapselle, jotka olivat kulkemassa kohti Emmaus-nimistä kylää 

* Kymmenelle opetuslapselle, jotka olivat koolla Jerusalemissa 

* Yhdelletoista opetuslapselle, jotka olivat koolla Jerusalemissa 

* Seitsemälle opetuslapselle Galilean järven rannalla 

* Samanaikaisesti 500 uskovalle Galileassa 
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* Jaakobille, Jeesuksen velipuolelle 

* Opetuslapsille lähellä Betaniaa taivaaseen astumisen yhteydessä 

Heille (apostoleille) hän myös kärsimisensä jälkeen monin kiistattomin todistein osoitti 
elävänsä, näyttäytyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan 
valtakunnasta. (Ap.t. 1:3) 

* Jeesus ilmestyi kolmelle henkilölle sen jälkeen kun hän oli mennyt taivaaseen. Nämä näkivät hänen olevan 
siellä. 

1.   Stefanos, ensimmäinen kristittyjen marttyyri 

2.   Saul (Paavali), kun hän oli matkalla Damaskokseen 

3.   Johannekselle ilmestyksessä Patmoksella 

5.   Jeesuksen ylösnousemusruumiin ominaisuus.  Jeesuksen ruumiilla oli kaksi ominaisuutta: (1) Sen, 
minkä uskovat näkivät, ei ollut vain hallusinaatio tai henki, sillä Jeesus söi heidän kanssaan, ja he koskettivat 
häntä. Hänen ruumiinsa oli todellinen, sillä se koostui lihasta ja luista. (2) Hän ei ollut suinkaan herännyt 
koomasta tai kuolemasta samassa kuolevaisessa ruumiissa. Hänen ruumiinsa oli kirkastettu, 
ylösnousemusruumis, joka ei enää ollut fyysisten rajoitusten, kivun ja kuoleman alainen. Hän kulki 
esimerkiksi lukittujen ovien läpi. Hän ilmestyi ja katosi tahtonsa mukaisesti. Hän astui taivaaseen näkyvällä 
tavalla. Ylösnousemuksessa hän oli saanut uuden voiman olemukseensa. 

6.  Kaste Pyhässä Hengessä. Se, mitä tapahtui helluntaipäivänä, oli suora ylösnousseen Kristuksen antaman 
lupauksen täyttymys. Hänen Pyhän Henkensä jatkuva läsnäolo osoitti, että Jeesus eli. 

7.  Kristittyjen todistukset. Jeesuksen seuraajat todistivat jatkuvasti, että hän oli noussut kuolleista. Kun 
heitä käskettiin kieltämään sen, he valitsivat mieluimmin kuoleman kieltämisen sijaan. Heitä ei olisi tapettu, 
jos he olisivat kieltäneet. 

8.  Saulin kääntyminen. Saul, loistava juutalaisen lain opettaja, yritti hävittää kristinuskon maan päältä. 
Mutta Herra Jeesus pysäytti hänet, kun hän oli menossa Damaskokseen pidättämään kristittyjä. Aurinkoa 
kirkkaampi valo ilmestyi taivaalle. Valon keskeltä Jeesus kutsui Saulia nimeltä ja puhui hänelle. Seurauksena 
Saul antoi elämänsä Jeesukselle, ja hänestä tuli suuri pakanain apostoli Paavali. 

9   Kristinusko. Kristinusko perustuu ylösnousemuksen todellisuudelle. Kristillisyys on rakennettu tyhjän 
haudan varaan. 

10. Yhteydenpito Jeesuksen kanssa. Jeesuksen kohtaaminen muutti meidän elämämme. Me puhumme 
hänen kanssaan päivittäin, ja hän vastaa meille. Lauluntekijä Alfred H. Ackley sanoo ylösnousemuksesta 
seuraavasti: 

 On Kristus ylösnoussut, hän elää, tiedän sen. Ei vertaistansa toista, mä häntä palvelen.                   
 Hän kotiin päin mua johtaa nyt tiellä elämän. Ja aina avun antaa, on läsnä hän.                           
 Hän elää! Hän elää! Hän ylösnoussut on. Hän matkalla mua lohduttaa ja johtaa voittohon. 
 Hän elää! Hän elää! Suo voiman päivittäin. Sä kysyt, mistä tiedän sen. Hän on mun 
 syömmessäin. 
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Tehtävä 

2 Paras Jeesuksen ruumista koskeva kuvaus kuolleista nousemisen jälkeen oli se, että se oli 

a) elvytetty. 

b) hengellinen. 

c) täysin todellinen mutta kirkastettu. 

3 Olet oppinut, että Jeesuksen kuolleista nousemisesta on kymmenen todistetta. Palauta ne mieleesi. Yritä 
sitten kirjoittaa muistista viisi todistetta, jotka puuttuvat alla olevasta listasta. 

1)  Sotamiesten ilmoitus 

2)  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

3)  Enkelien ilmoitus 

4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5)  Jeesuksen ylösnousemusruumiin ominaisuus 

6)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8)  Saulin kääntyminen 

9)  Kristinusko 

10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

B. JEESUS TAKAA MEILLE YLÖNOUSEMUKSEN 

Tavoite 2. Selitä, miten Jeesuksen ylösnousemus vaikuttaa sinun elämääsi nyt ja tulevaisuudessa. 

    Jeesus kuoli ristillä mutta hän voitti samalla kuoleman. Hän muutti ristin – häpeän ja häväistyksen 
symbolin – lunastuksen, voiman ja voiton symboliksi. Jeesuksen ruumis pantiin hautaan mutta se ei   kaikille 
seuraajilleen. Paavali kirjoitti, että tuntisimme Jeesuksen hänen ylösnousemisensa voimassa. Mitä tämä 
voima on? 

1.  Todistus siitä, kuka Jeesus on. Koska hän nousi kuolleista, me tiedämme, että hän on se, jonka hän 
sanoi olevansa – Jumalan Poika ja maailman Vapahtaja. 

2.   Pelastuksen vakuus. Koska Jeesus nousi kuolleista, voimme tietää, että Jumala hyväksyi hänen 
uhrinsa meidän hyväksemme. Jokainen, joka uskoo häneen, saa syntinsä anteeksi. 

3.   Uusi elämä Jeesuksen yhteydessä. Ylösnousseesta Herrastamme on tullut seurakunnan pää. Me 
olemme hänen ruumiinsa. Hän on kanssamme aina, ja hänen elämänsä on meissä. Myös hänen 
voimansa vaikuttaa kauttamme. 

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa 
laupeudessaan hän Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta uudestisynnyttänyt 
meidät elävään toivoon. (1 Piet. 1:3) 4. 
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4.   Voitto Jeesuksessa. Jeesuksen ylösnousemus osoittaa, että hän voittanut Saatanan, synnin ja 
kuoleman. Hänen yhteydessään sinun ei tarvitse elää pelossa, etkä joudu syyllisyyden piinattavaksi. 
Jeesus kääntää sinun tappiosi voitoksi. 

5.   Toivo. Kristityt voivat kohdata kuoleman toivon varassa. Jeesuksen ylösnousemus takaa meille 
paremman haudan jälkeisen elämän. Hän sanoi: ”Koska minä elän, myös te elätte” (Joh.14:19). 

6. Ylösnousemus. Jeesuksen tunteminen hänen ylösnousemusvoimassaan tarkoittaa kuolleista 
nousemista samanlaisessa Kristuksen kaltaisessa kirkastetussa ruumiissa. 

 Mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. (1 Kor. 15:20). 

Tehtävä 

4 Seuraavassa on kuuden tosiasian lista, joka on osa Kristuksen ylösnousemisen voiman tuntemista. 
Alleviivaa jokainen tosiasia, jonka olet hyväksynyt tai valitset nyt hyväksyväsi. 

a) Jeesus on se, jonka hän sanoi olevansa – Jumalan Poika. 

b) Jumala on antanut minun syntini anteeksi. 

c) Jeesuksen uusi elämä on minussa nyt. 

d) Saatana, synti ja kuolema ovat kaikki voitettu. 

e) Voi kohdata kuoleman toivossa. 

f) Eräänä päivänä minulla kirkastettu ruumis. 

HÄNEN LUPAUKSENSA 

    Juuri ennen Lasaruksen herättämistä kuolleista Jeesus sanoi Martalle: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. 
Joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. 
Uskotko tämän?” (Joh. 11:25–26). Haudalle mentyään Jeesus huusi kovalla äänellä: ”Lasarus tule ulos!” 
Kuollut tuli ulos elävänä ja terveenä. 

    Eräänä päivänä Jeesus tulee takaisin maan päälle. Silloin hänen kutsustaan kauan sitten maaksi tulleet 
ruumiit nousevat uuteen elämään. Meillä on loistavan uudet ruumiit, samanlainen kuolematon ja 
kirkastunut ruumis kuin on Jeesuksella. 

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on 
minut lähettänyt, sillä on ikuinen elämä. Hän ei joudu tuomittavaksi vaan on siirtynyt 
kuolemasta elämään… Niin kuin Isällä on elämä itsessään, niin hän on antanut sen myös 
Pojalle, että hänelläkin on elämä itsessään… Älkää ihmetelkö tätä, sillä tulee hetki, jolloin 
kaikki haudoissa olevat kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin: hyvää tehneet elämän 
ylösnousemukseen mutta pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. (Joh. 5:24, 26, 28–29) 

    Sinun kotipaikkasi hautausmaalla on sinulle viesti. Joillekin se on lohduttomuuden viesti. Haudat 
muistuttavat, että meidän kaikkien on kuoltava. Meillä ei ollut mitään, kun tulimme maailmaan, meillä ei 
myöskään mitään, kun lähdemme maailmasta. Mutta se ei ole kaikki. Muista, että Jeesuksen hauta oli tyhjä. 
Hänen ylösnousemuksensa on takuu sinun ylösnousemuksestasi, jos hän on sinun Vapahtajasi. Sinun 
ruumiisi voi kuolla mutta sinun henkesi ei koskaan kuole. Vaikka sinun ruumiisi tulee maaksi jälleen, Jeesus 
herättää sen takaisin elämään. Hän on ylösnousemus ja elämä. 
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Tehtävä 

5  Meidän ylösnousemuksemme takeena on 

a) elämän uudistuminen, jonka näemme luonnossa 

b) Jeesuksen ylösnousemus 

c) ihmisten vahva usko kuoleman jälkeiseen elämään 

6  Opettele ulkoa Joh. 11: 25–26.     

TÄYTTYMYS 

    Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus lupasi seuraajilleen palata takaisin. 

Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että 
tekin olisitte siellä, missä minä olen. (Joh. 14:3). 

    Neljäkymmentä päivää Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, hänen seuraajansa katsoivat hänen 
nousevan taivaaseen. Silloin kaksi enkeliä sanoi heille: 

Galilean miehet, mitä te seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä 
taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. (Ap.t. 
1:11). 

   Jumala ilmoitti Paavalille monia ylösnousemukseen liittyviä yksityiskohtia, jotka tulevat toteutumaan, 
kun Jeesus palaa takaisin. Myös apostoli Johannes kirjoitti samoista asioista. 

Kun kylvät, et kylvä nousevaa vartta vaan pelkän siemenen, oli se sitten vehnänjyvä tai jokin 
muu siemen. Mutta Jumala antaa sille sellaisen varren kuin tahtoo, kullekin siemenelle sen 
oman varren… Näin on myös kuolleiden ylösnousemus: Kylvetään katoavaisuudessa, nousee 
katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään 
heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos 
kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen… Ja niin kuin meissä on ollut maallisen 
kuva, niin meissä tulee olemaan myös taivaallisen kuva. (1 Kor. 15:37–38, 42–44, 49) 

Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me 
muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja 
kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää 
pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pukeutua kuolemattomuuteen. Mutta 
kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu 
kuolemattomuuteen, toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto 
saavutettu… Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen 
kautta! (1 Kor. 15:51–54, 57) 

Mutta meidän yhteiskuntamme on taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta 
Kristusta Vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa 
ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös kykenee alistamaan kaiken valtaansa. (Fil. 
3:20 – 21 

Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me 
tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet 
sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niin 
kuin hän on puhdas. (1 Joh. 3: 2–3) 
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Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan 
kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja 
olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan 
yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. 
(1 Tess. 4:16–18) 

Tehtävä 

7 Seuraavat tapahtumat liittyvät Jeesuksen ylösnousemukseen ja häneen uskovien tulevaisuuteen. Järjestä 
nämä tapahtumat oikeaan järjestykseen. Käytä numeroita 1–7. 

. . . a Kaikki uskovat kohtaavat Herran yläilmoissa. 

. . . b Jumalan pasuuna soi, ja Jeesus palaa takaisin. 

. . . c Jeesus astuu taivaaseen. 

. . . d Jeesus on ylösnoussut. 

. . . e Jeesus valmistaa sijaa omilleen. 

. . . f Elossa olevat Kristukseen uskovat muutetaan. 

. . . g Ne, jotka ovat kuolleet Kristuksessa, nousevat ylös ja heidät muutetaan.    
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JEESUS KRISTUS, HERRA 

OPPITUNTI 10 

    Yhteiskunnassa on aina joitakin ihmisiä, jotka ovat muihin nähden auktoriteettiasemassa. Hallituksen 
virkamiehet, poliisit, esimiehet, johtajat ja vanhemmat edellyttävät – ja joskus vaativat – muilta  
kuuliaisuutta. Yhteiskunta ei ollut erilainen Jeesuksen syntymän aikana. Silloin roomalaiset hallitsivat 
maailmaa. Herodes istui valtaistuimella Palestiinassa ja Rooman sotaväki varmisti hänen asemansa. 

    Kun uutiset Jeesuksen syntymästä ja huhut, että hän oli syntynyt juutalaisten kuninkaaksi, kantautuivat 
Herodeksen korviin, Herodes oli raivoissaan. Hän yritti surmauttaa tämän uuden kuninkaan mutta ei 
onnistunut. Jeesus eli toteuttaakseen tehtävänsä maan päällä. Hän ei tarjonnut näkyvää haastetta 
poliittiselle järjestykselle. Kuitenkin hän väitti, että hänen tehtävänään ei ollut pelkästään kuoleminen vaan 
myös hallitseminen. Hän sanoi, että kaikki valta taivaassa ja maan päällä on annettu hänelle. Mutta, mitä 
tapahtui? Kristityt eivät kaataneet Roomaa. Jeesus meni takaisin taivaaseen ja tänä päivänä maailma on 
täynnä itsevaltiaita, tyranneja ja sortajia. Kuinka hän voi olla Herra? Minkälainen auktoriteetti hänellä on? 
Milloin hän hallitsee kaikkea? Näitä kysymyksiä käsitellään tällä oppitunnilla. 

OPPITUNNIN RAKENNE                                            

A. Jeesuksen auktoriteetti Herrana 

B. Auktoriteetin todisteet 

C. Jeesus tunnistetaan Herrana 

 

OPPITUNNIN TAVOITE 

1. Selitä, mitä nimi Herra kertoo siitä, kuka Jeesus on. 

2. Luettele tavat, joissa Jeesus osoitti auktoriteettinsa, kun hän oli maan päällä. 

3. Kuvaile Jeesuksen herruutta nyt ja tulevaisuudessa. 

 

A. JEESUKSEN AUKTORITEETTI HERRANA 

    Uskotko sinä Jeesukseen Herranasi, joka nousi kuolleista? Tämä on äärettömän tärkeää. Sinun hengellinen 
elämäsi on siitä riippuvainen. 

 Jos sinä tunnustat suullasi, että Jeesus on Herra ja uskot sydämessäsi, että Jumala herätti 
 hänet kuolleista, sinä pelastut. (Room. 10:9) 

AUKTORITEETTIA ILMAISEVA NIMI 

Tavoite 1. Selitä, mitä nimi Herra kertoo siitä, kuka Jeesus on. 

    Mitä ihmiset tarkoittivat, kun he kutsuivat Jeesusta ”Herraksi”? Varsinkin Paavali kutsui Jeesusta 
”Herraksi” yli 90 kertaa. Mitä se tarkoittaa, että pelastuakseen ihminen uskoo Herraan Jeesukseen 
Kristukseen? Miksi Jumala sanoo, että jokaisen kielen on tunnustettava, että Jeesus on Herra? 

    Kreikan sana Kurios, joka on käännetty Uudessa testamentissa ”Herra”, oli auktoriteettia ilmaiseva nimi. 
Ihmiset käyttivät sitä osoittamaan kunnioitusta. Se voi olla yksinkertaisesti kohtelias puhuttelumuoto kuten 
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suomenkielen herra (englannin sir). Perheen pää oli talonsa herra. Orjat kutsuivat isäntiään herraksi. 
Alamaiset tunnistivat hallitsijansa herrakseen. 

    Kurios oli myös jumalanpalveluksessa käytetty monien uskontojen jumalille annettu nimi, niin kuin Jehova 
tai Jahve oli nimi todelliselle Jumalalle. Tässä mielessä Raamattu käyttää nimeä Herra sekä Isästä Jumalasta 
että hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta. Kun Jeesusta kutsutaan Herraksi, silloin tunnustetaan hänen 
jumaluutensa, hänen yhteytensä Isän kanssa, hänen korkein auktoriteettinsa maailmassa ja hänen 
oikeutensa hallita meidän elämäämme. 

    Kun Jeesus on meidän Herramme, me ilmoittaudumme hänelle tehtäviä ja ohjeita varten. Me esitämme 
kaiken hänelle rukouksessamme. Hänen sanansa on päivittäisen elämämme ohjekirja. Meidän ei tarvitse 
olla huolissamme mistään. Meidän Herrallamme on kaikki voima, hän tietää kaiken ja hän rakastaa meitä. 
Kaikki se, mitä meidän pitää tehdä, on luottaa häneen ja olla kuuliaisia. 

Tehtävä 

1.   Opettele ulkoa Room. 10:9. 

2    Kun me kutsumme Jeesusta ”Herraksi”, me tunnustamme hänen 

a)   jumaluutensa ja auktoriteettinsa. 

b)  ystävyytensä ja rakkautensa. 

c)  viisautensa ja tietonsa. 

 

B. TODISTUS AUKTORITEETISTA 

Tavoite 2. Luettele tavat, joissa Jeesus osoitti auktoriteettinsa, kun hän oli maan päällä. 

    Jeesus osoitti auktoriteettinsa opetuksissaan. Hän hämmästytti ihmisiä ehdottomalla varmuudella, jolla 
hän ilmoitti totuuksia Jumalasta ja ihmiselämästä. Hän kutsui itseään tieksi, totuudeksi ja elämäksi. 

    Jeesus todisti voimansa luonnonvoimien yli. Hän käveli myrskyävillä aalloilla. Hänen sanansa “Vaikene, ole 
hiljaa” tyynnytti myrskyn. Hän muutti veden viiniksi. Hän ruokki 5 000 miestä ja lisäksi naisia ja lapsia (Matt. 
14:21) viidellä leivällä ja kahdella kalalla. 

    Jeesus todisti auktoriteettinsa yli sairauden ja kuoleman. Hänen kosketuksestaan kuurot kuulivat, sokeat 
saivat näkönsä, rammat kävelivät. Hän kutsui kuolleet takaisin elämään. Hän kuoli ja nousi jälleen. 

    Jeesus todisti moraalisen auktoriteettinsa. Hän eli synnittömän elämän. Hän  antoi parhaimmat eettiset 
säännöt, mitä koskaan on tunnettu. Hän korjasi murskatut elämät kauniiksi, puhtaiksi ja hyödyllisiksi. Hän oli 
täydellinen johtaja. 

  Jeesus todisti hengellisen auktoriteettinsa. Hän antoi synnit anteeksi. Hän ajoi pahat henget ulos heidän 
uhreistaan. Hän teki Isänsä tekoja ja ilmoitti Jumalan ihmiskunnalle. Hän palasi taivaaseen ja lähetti Pyhän 
Hengen seurakunnalleen. 

    Jeesus todisti auktoriteettinsa yli seurakuntansa. Herrana, hän lähetti seuraajansa evankelioimaan 
maailmaa ja antoi heille yliluonnollisen voiman tehtävän suorittamiseksi. Hän tukee meitä kaikella 
taivaallisella auktoriteetilla, kun me noudatamme hänen ohjeitaan.    

  “Te kutsutte minua opettajaksi ja herraksi, ja oikeassa olette, sillä se minä 
  olen.” (Joh. 13:13) 
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  Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille: “Minulle on annettu kaikki valta 
  taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun  
  opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja  
  opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja 
  katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.” 
  (Matt. 28: 18–20) 

Tehtävä 

3   Jeesus voitti kaikki kiusaukset ja eli täydellistä elämää maan päällä. Tämä oli todistuksena hänen 
auktoriteetistaan 

a)    moraalin alueella. 

b)    luonnon alueella. 

c)    hengellisyyden alueella. 

 

4     Jeesus todisti auktoriteettinsa opetuksissaan, 

a)    kun hän paransi naisen, joka oli selästään koukistunut. 

b)    kun hän sanoi, että hän on ainoa tie Isän luokse. 

c)    kun hän käski oppilaittensa mennä kaikkialle ja tehdä opetuslapsia. 

 

C. JEESUKSEN TUNNUSTAMINEN HERRANA 

Tavoite 3. Kuvaile Jeesuksen herruutta nyt ja tulevaisuudessa. 

    Tänä päivänä, maan päällä, seurakunta tunnustaa Jeesuksen Herraksi. Taivaassa hän on kaikkien 
hengellisten voimien yläpuolella. Ja eräänä päivänä koko maailma tunnustaa hänet lailliseksi Hallitsijaksi ja 
Herraksi. 

  Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja 
  asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa, ylemmäksi 
  kaikkea hallitusta ja valtaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei 
  vain tässä maailmanajassa vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken 
  hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi  
  seurakunnalle. (Ef. 1: 20–22) 

SEURAKUNNAN PÄÄ 

    Kaikki ne, jotka hyväksyvät Jeesuksen Pelastajakseen ja Herrakseen, ovat hänen seurakuntansa jäseniä. 
Raamattu sanoo, että Jeesus on meidän päämme ja seurakunta on hänen ruumiinsa. Olemme lukeneet 
oikeuksista, jotka liittyvät yhteyteen Kristuksen kanssa. Voimme nauttia niistä täysin vain siinä mitassa, kun 
annamme Jeesukselle ensimmäisen sijan elämässämme. Pään täytyy ohjata ruumista; ruumis ei saa ohjata 
päätä. Jokaisella jäsenellä on ruumiissa oma paikkansa ja tehtävänsä. Meidän kaikkien tulee toimia yhdessä 
ruumiin hyväksi ja toteuttaa Kristuksen, päämme tarkoitusta. 

  Hän on ennen kaikkea muuta, ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hän on  
  ruumiin, seurakunnan, pää. Hän on alku, kuolleista nousseiden esikoinen, jotta 
  hän olisi kaikessa ensimmäinen. (Kol. 1:17–18)    
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  Samoin me monet olemme yksi ruumis Kristuksessa mutta olemme kunkin 
  toistemme jäseniä. Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka oin 
  meille annettu. (Room. 12: 5–6) 

    Me olemme kuuliaisia hänelle kaikessa. Se on osa sitä, mitä Kristuksen ruumiiseen kuuluminen tarkoittaa. 
Se ei tarkoita yhteisön ideoita vaan Kristuksen seurakuntaa varten tarkoittaman suunnitelman seuraamista. 
Mihin tahansa me menemme, me seuraamme hänen suunnitelmaansa: kotona, työssä ja vapaa-aikana. 
Tämä osoittaa ympärillämme oleville, että hän on Herra. Eräänä päivänä me seisomme hänen edessään. 
Meitä ei tulla tuomitsemaan syntiemme takia, koska ne on annettu anteeksi. Mutta hän tutkii elämämme, 
miten olemme sen käyttäneet. 

  Sillä meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin 
  saisi sen mukaan, mitä hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, hyvää tai pahaa.  
  (2 Kor. 5:10) 

    Roomalaisen hallitsijan tuomioistuimesta käytettiin nimeä bema. Jos roomalaisessa yhteisössä jonkun 
toiminta oli hyväksytty bema istuimessa, silloin muiden ihmisten sanomisilla ei ollut painoarvoa. Raamattu 
käyttää myös Kristuksen tuomioistuimesta nimeä bema. Kun kristityt elävät tässä maailmassa ja palvelevat 
Herraansa, Jeesusta Kristusta, niin se, mitä muut ajattelevat, ei ole tärkeää. Se, mikä on tärkeää, on 
Jeesuksen arviointi elämästämme. 

    Raamatussa on esimerkkejä ihmisistä, joiden vastassa oli sääntöjä ja tapoja, jotka olivat vastoin sitä, mikä 
oli oikein. Ratkaisun tekeminen oli vaikeaa, jopa hengenvaarallista. Omalla kohdallasi, jos näin on asia, niin 
ole varma, että ymmärrät, missä  kohden Kristuksen käskyt ovat ristiriidassa yhteisösi vaatimusten kanssa. 
Jeesus opetti, miten hänen seuraajansa tuli toimia: 

  “Minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin 
  käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset.” (Matt. 10:16) 

    Muista, että sinä olet hänen valtakuntansa kansalainen ja osa hänen ruumistaan. Jos tottelet häntä 
Herranasi, sinun elämäsi on hänelle mieleinen. Kuinka ihana palkinto hänen hyväksymisensä onkaan! Mikä 
vahinko, jos kärsimme tarpeettomasti. 

Tehtävä 

5    Raamattu sanoo, että eräänä päivänä Kristus tulee tuomitsemaan meitä 

a)   päättääkseen, mistä synneistämme meidän on maksettava. 

b)   nähdäkseen ansaitsemmeko tulla pelastetuksi. 

c)   palkitakseen meidät siitä, mitä olemme tehneet. 

 

6    Ihmiset voivat nähdä, että Jeesus on tänä päivänä Herra, varsinkin kun kristityt 

a)   rakentavat kauniita kirkkorakennuksia. 

b)  ovat kaikessa kuuliaisia Jeesukselle. 

c)   kukistavat pahat hallitsijat voimalla. 

7    Onko Jeesus todella sinun Herrasi? Elätkö sovussa veljiesi ja sisariesi kanssa, jotka ovat osa Kristuksen 
ruumista, seurakuntaa? Pyydä häntä auttamaan, että voisit olla kuuliainen hänelle ja että hän olisi sinun 
Herrasi kaikessa.    
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Kuninkaitten kuningas ja herrojen Herra 

    Olemme todenneet, että Jeesus Herra seurakunnassa ja kristittyjen elämässä. Mutta 
saadaksemme täydellisen kuvan siitä, kuka hän on, meidän on katsottava tulevaisuuteen. Siellä 
meillä on mahdollisuus nähdä hänet täydellisessä loistossaan, kun hän tulee hallitsemaan kaikkea. 

  Katso, hän tulee pilvissä! Kaikkien silmät näkevät hänet, niidenkin, jotka 
  hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat hänen tähtensä. 
  Totisesti aamen. “Minä olen A ja O”, sanoo Herra Jumala, joka on, joka 
  oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias.” (Ilm. 1:7–8) 

    Jeesus on ensimmäinen – Todellisuuden alku ja lähde. Jeesus on myös viimeinen – Se, joka vie 
päätökseen Jumalan ikuisen suunnitelman. Hän saa kaikki asiat sopimaan yhteen niin kuin niiden 
tulisi. Hän voittaa pahan ja tulee hallitsemaan ikuisesti kuninkaitten Kuninkaana ja herrojen 
Herrana. 

    Raamattu sanoo, että ennen kuin Jeesus tulee takaisin, maailma on täynnä sotia, epidemioita, 
maanjäristyksiä, nälänhätää, saastuneita vesistöjä, kuolevia kaloja, tuhoutuneita viljasatoja ja 
poliittista sortoa. Raamatun sanat ovat tosia. Tänä päivänä näemme näiden asioiden tapahtuvan 
ympärillämme. Mutta eräänä päivänä tapahtuu suuri muutos. 

    Jeesus Kristus tulee ja ottaa hallintaansa maailman. Hänellä on kaksinkertainen oikeus 
hallintaan: Hän loi maailman, ja hän lunasti maailman verellään. Raamatun viimeisessä kirjassa, 
Ilmestyskirjassa, näemme taivaassa valtaistuimen. Valtaistuimen keskellä on Karitsa, joka on Jeesus 
Kristus, se joka antoi henkensä pelastaakseen meidät. Hän hallitsee! 

  Ja minä kuulin voimakkaan äänen sanovan valtaistuimelta: “Katso,  
  Jumalan maja ihmisten keskellä! Hän on heidän keskellään, ja he ovat 
  hänen kansojaan, Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. 
  Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, 
  ei surua, ei parkua eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt.”  
  Valtaistuimella istuva sanoi: “Uudeksi minä teen kaiken.” (Ilm. 21:3–5) 

    Tämän lyhyen kurssin puitteissa ei ole mahdollista tutkia Jeesuksen nimiä tai lukea kaikkea hänen 
ihmeellisestä valtakunnastaan. Kuitenkin, toivomme, että tiedät Jeesuksesta enemmän nyt kuin 
ennen ja rakastat häntä enemmän. Rukoilemme, että pääsisit tuntemaan häntä enemmän joka 
päivä, kun odotat hänen paluutaan. Sitten eräänä päivänä, kun hän tulee, näet hänet kasvoista 
kasvoihin, tunnet hänet niin kuin hän todellisuudessa on, ja saat yhtyä maailmanlaajuiseen 
ylistyslauluun Jumalan Karitsalle. 

    Johannes kuvailee Jumalan hänelle antamaa näkyä niistä, jotka ylistävät Karitsaa: 

  He lauloivat uutta laulua: “Sinä olet arvollinen ottamaan kirjakäärön ja 
  avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu ja sinä olet verelläsi 
  ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista 
  ja kansanheimoista. Sinä olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi ja  
  papeiksi meidän Jumalallemme, ja he tulevat hallitsemaan maan  
  päällä.” Minä näin enkeleitä ja kuulin monien enkelien äänen  
  valtaistuimen, olentojen ja vanhinten ympäriltä. Heidän lukumääränsä 
  oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat,    



84 
 

  ja he sanoivat voimakkaalla äänellä: “Karitsa, joka on teurastettu, on 
  arvollinen saamaan voiman, rikkauden, viisauden, väkevyyden, kunnian, 
  kirkkauden ja ylistyksen.” 

  Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa, maan päällä, maan alla ja 
  merellä, kaikkien niissä olevien minä kuulin sanovan: “Hänelle, joka 
  istuu valtaistuimella, ja Karitsalle ylistys, kunnia, kirkkaus ja valta aina ja 
  iankaikkisesti!” (Ilm. 5:9–13) 

 

Tehtävä 

8   Kirjoita oikealla oleva Jeesuksen nimeen liittyvä numero vasemmalla olevan ilmaisun viereen, 
joka parhaiten selittää sen merkitystä. 

. . . a   Jumaluus   1) Kurios 

. . . b  Seurakunnan johtaja   2) Ensimmäinen ja Viimeinen 

. . . c  Herra ja Mestari   3) Ruumiin Pää 

. . . d  Se, joka täyttää kaikki Jumalan suunnitelmat 4) Jumalan Karitsa 

. . . e  Uhri syntien edestä 

9   Ilmestyskirja näyttää meille Karitsan, joka on taivaan valtaistuimella. Tämä auttaa meitä 
ymmärtämään, että se joka tulee hallitsemaan kaikkea, on myös se, joka 

a)   kuoli uhrina. 

b)   eli hyvän elämän. 

c)   opetti hengellisiä totuuuksia. 

 

10  Me tulemme näkemään Jeesuksen täydellisyyden Herrana, kun me katsomme 

a)   mennyttä aikaa ennen kuin hän tuli maan päälle. 

b)   nykyistä aikaa, kun hän hallitsee seurakunnassa. 

c)    tulevaisuutta, kun hän hallitsee kirkkaudessa ja kunniassa. 

 

11   Olet tutkinut syitä, miksi Jeesus on Herrana kuuliaisuutesi ja palvontasi arvoinen. Lue jakeet 
Ilm. 5:9–13, jotka osoitat hänelle todistuksenasi ja ylistyslaulunasi.   
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Tarkista vastauksesi 

  6 b)  ole kuuliainen Jeesukselle kaikessa. 

  2 a)  jumaluus ja auktoriteetti 

  8 a  1) Kurios 

     b  3) Ruumiin Pää 

     c   1) Kurios 

     d   2) Ensimmäinen ja Viimeinen 

     e   4)  Jumalan Karitsa 

  3 a)  moraalin alueella. 

  9 a)  kuoli uhrina. 

  4 b)  kun hän sanoi, että hän on ainoa tie Isän luokse. 

10 c) tulevaisuutta, kun hän hallitsee kirkkaudessa ja kunniassa. 

  5 c) palkitakseen meidät siitä, mitä olemme tehneet. 

 

 

   ONNEKSI OLKOON! 

Olet nyt saanut kurssin päätökseen. Toivomuksemme on, että se on ollut suureksi avuksi sinulle.  

Mahdollisuus loppukokeen suorittamiseen 

Mahdollisuus loppukokeen suorittamiseen 
 
Jos haluat saada todistuksen tämän kurssin suorittamisesta, sinun tulee tehdä hyväksyttävästi mak-

sullinen loppukoe. Ota yhteyttä IK-opiston koulutussihteereihin (opintosihteeri.gu@isokirja.fi). 
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LOPPUSANAT 

Hyvä Opiskelija, 

   Toivomme, että tämä opiskelu on herättänyt sinut ajattelemaan sudettasi Jumalaan. Opiskeltuasi 
oppitunnit ja vastattuasi kaikkiin kysymyksiin oletko pohtinut, ”Olenko minä oikeasti kristitty?” ”Tunnenko 
minä Jumalan?” ”Onko hän elämässäni todellinen?” Haluamme antaa sinulle tilaisuuden, että sinulle 
syntyisi oikea suhde Jumalan kanssa. 

   Kaikki me olemme tehneet vääriä asioita. Olemme haavoittaneet itseämme ja muita. Raamattu kutsuu sitä 
synniksi, ja me kaikki olemme syyllisiä: ”Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumala kirkkautta” 
(Room 3:23). Meidän syntimme estää meitä tuntemasta Jumalaa rakastavana Isänä. Jumala kuitenkin 
rakastaa meitä huolimatta synneistämme. Hän rakastaa meitä niin paljon, että lähetti Poikansa kuolemaan 
meidän edestämme. ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh 3:16). Jeesus 
kantoi kuollessaan rangaistuksen, jonka me syntiemme tähden ansaitsimme. 

   Haluatko saada varmuuden siitä, että Jeesus on sinun Pelastajasi? Se on helppoa: 

* Myönnä, että olet syntinen, joka tarvitsee apua, ja pyydä, että hän antaa sinulle anteeksi. 

* Usko Jeesukseen koko sydämestäsi ja anna hänen tietää, että sinä hyväksyt hänet Pelastajaksesi. 

Voit puhua Jumalalle omilla sanoillasi ja rukoilla esimerkiksi seuraavan rukouksen: 

Rakas Jeesus, 

   Tiedän, että olen syntinen ihminen. Anna minulle anteeksi. Minä uskon, että sinä olet ikuinen Jumalan 
Poika. Kiitos, että kuolit ristillä minun syntieni edestä. Tule minun elämääni. Tee itsesi todelliseksi 
elämässäni. Tule minun elämäni Herraksi tänään. Kiitos, että olet pelastanut minut! Amen. 

   Jos rukoilit tämän rukouksen ja tarkoitit sitä koko sydämestäsi, sinun syntisi ovat anteeksi annetut ja sinulla 
on ikuinen elämä. Jeesus on sinun elämäsi Herra. Raamattu sanoo: ”Jos me tunnustamme syntimme, niin 
Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta 
vääryydestä” (1 Joh 1:9). 


