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Kuulkaa Häntä 
 
 

Ja tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun 
rakas Poikani; kuulkaa häntä.  

Ja pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun Poikani, se valittu; kuulkaa 
häntä." 

Näin Isä Jumala sanoi Jeesuksesta Kirkastusvuorella. Kertomukset löydämme 
Markuksen ja Luukkaan evankeliumien yhdeksännestä luvusta. 

 
Tarkoitukseni on poimia Jeesuksen omia sanoja kokonaisuudeksi. Eli kuulla Häntä. 

Mitä Jeesus sanoi itsestään? Mitä Hän sanoi tehtävästään? Mitä Hän sanoi Isästä? 

Mitä Hän sanoi Pyhästä Hengestä? Mitä Hän sanoi ihmisestä? 
Millä sanoilla Hän varoitti ja opetti? 

Aivan poikkeuksellisesti jätän pääasiassa sanomatta raamatunpaikat. Kaikki ovat 
evankeliumien tuttuja kohtia. 

 
Otsakkeitten alla asiasisältö kulkee kuin limittäin. Näin olen tarkoituksella valinnut 

todella runsaasta materiaalista. Olen myös laittanut aivan tietoisesti toistoa haluten 
korostaa Jeesuksen hengellistä tehtävää. 

 
 

Jeesus ilmoittaa olevansa Jumala 
 
 

Jumalan nimestä ”Minä Olen” 
 

Jeesus käytti hyvin yleisesti itsestään sanoja ”Minä Olen”. Kyseessä on Jumalan 
nimi JHVH. Laitan tähän muutaman näistä kohdista näkyviin.  
 

"Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole 
tästä maailmasta. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä 
ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne." (Joh. 8:23-24) 

 

Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te 
ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, 

vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut (Joh.8:28) 

 
Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se 

elää, vaikka olisi kuollut. (Joh.11:25) 
 

Viime mainittu oli yksi seitsemästä ”Minä Olen” lausumasta. Minä olen elämän leipä, 
Minä olen se hyvä paimen jne. Käyttämällä tätä Jumalan nimeä ”Minä Olen” Jeesus 

ilmaisi selkeästi olevansa Jumala. 
 

(7 Minä Olen –lausumaa: Joh.6: 35,48 –”elämän leipä”; Joh.8:12 –”maailman 
valkeus”; Joh.10: -”ovi”; Joh.10:11,14 –”se hyvä paimen”; Joh.11:25 –

”ylösnousemus ja elämä”; Joh.14:6 –”tie ja totuus ja elämä”; Joh.15:1,5 –”totinen 
viinipuu, ”viinipuu”). 
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Minä ja Isä olemme yhtä 
 

Jeesus korosti useaan kertaan yhteyttään Isän kanssa ja siis jälleen omaa 
jumaluuttaan. 

"Minä ja Isä olemme yhtä".(Joh.10:30)  
 

Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme." Jeesus sanoi 
hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne 

minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 
'Näytä meille Isä'? Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä 

sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, 
tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on 

minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. (Joh.14:9-11)  
 
 

Jeesus tuntee Isän 
 
Jeesus ilmoittaa monessa eri yhteydessä ja eri tavoin tuntevansa Jumalan, 

Taivaallisen Isänsä. Jeesus käytti Isästä myös läheistä nimeä ”Abba”. 
 

Yksi hyvin vakuuttava puheenvuoro on seuraava: 

Jeesus vastasi: "Jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole 
mitään. Minun Isäni on se, joka minulle kunnian antaa, hän, josta te sanotte: 'Hän 

on meidän Jumalamme', ettekä tunne häntä; mutta minä tunnen hänet. Ja jos 
sanoisin, etten tunne häntä, niin minä olisin valhettelija niinkuin tekin; mutta minä 

tunnen hänet ja pidän hänen sanansa. (Joh.8:54-55) 
Nämä ovat minusta niin kertakaikkisen ihania sanoja ja kertovat Jeesuksen hyvin 

läheisestä suhteesta Isän kanssa. 
 
 

Ihmisen Poika tai Poika 
 
Jeesus käytti itsestään nimiä ”Ihmisen Poika” tai ”Poika”. 

Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä 
anteeksi, niin" - hän sanoi halvatulle - "nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. 

(Matt.9:6) 
 

Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on 
myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.(Matt.12:40) 

 

Vanhassa testamentissa on tässä mielessä Poika tai Ihmisen Poika seuraavissa 
kohdissa: 

Ps.22:12: 
”Antakaa suuta pojalle” 

Dan.7:13: 

Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; 

ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. 
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On aivan selvää, että Jeesus viittasi näihin kohtiin ja käyttämällä itsestään nimeä 

Ihmisen Poika, hän kertoi itse asiassa olevansa Jumala. 

 
 
Kristus on taivaallista alkuperää 
 
Kristus on ollut olemassa ennen ihmiseksi tuloa (pre-eksistenssi), koska Hän on 

taivaallista alkuperää 
 

Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen 
Poika, joka on taivaassa. (Joh.3:13)  

 

Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. 
(Joh.6:33)  

 
Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Vaikka minä todistankin itsestäni, on todistukseni 

pätevä, sillä minä tiedän, mistä minä olen tullut ja mihin minä menen; mutta te 
ette tiedä, mistä minä tulen, ettekä, mihin minä menen.(Joh.8:14) 

 
Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham 

syntyi, olen minä ollut. (Joh.8:58)  
 

Ei voisi oikeastaan selvemmin enää sanoa kuin Jeesus edellä sanoo taivaallisen 
alkuperänsä. 
 

 
Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika? 
 
Jeesus joutui kärsimystiellään vastaamaan kysymyksiin sillä seurauksella, että 

Hänet tuomittiin jumalanpilkasta. Tässä Hän on ylipapin kuulustelussa: 
 

Mutta hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja 
sanoi hänelle: "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?" Jeesus sanoi: "Olen; ja te 

saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan 
pilvissä." Niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää 

todistajia tarvitsemme? Te kuulitte hänen pilkkaamisensa. Mitä arvelette?" Niin he 
kaikki tuomitsivat hänet vikapääksi kuolemaan. (Mark. 14: 61—64) 

 

Tuossa käytettiin sanaa Kristus. Kristus (=kreik. Khristos) tarkoittaa Vanhan 
testamentin lupaamaa pelastajaa eli Messiasta. Samoin edellä käytettiin jälleen 

sanaa Poika. Jeesus näin kertoi olevansa sekä Poika että Messias. Tämän 
suurempaa jumalanpilkkaa eivät juutalaiset jumaloppineet voineet kuvitella. 

 
Tähän mennessä tärkein asia on ollut tuoda selkeästi esiin se, että Jeesus itse sanoi 

olevansa lähtöisin Taivaasta, ylhäältä. Hän kertoo myös olleensa olemassa ennen 
Aabrahamia. Muista Raamatun kohdista käy hyvin ilmi se, että Jeesus osallistui 

luomistapahtumaan ja on ikuinen Jumala samoin kuin Isä on. 
Jeesus myös kertoo, että Isä oli Hänessä ja Hän tuntee Isän. Hän myös ilmaisee 

olevansa luvattu Messias mm. hyväksymällä itseään koskevaksi nimen Kristus. 
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Edelliseen sopii täydellisesti se, että  

Jeesus eli ilman minkäänlaista syntiä 
 

Jeesuksen elämän moraalinen laatu on siis sopusoinnussa sen kanssa, mitä Hän 
kertoo itsestään. 

Jeesus eli täysin ilman syntiä. Hänen elämänsä oli niin nuhteetonta, että hän 
saattoi haastaa vastustajansa kysymällä, voisivatko he osoittaa hänen syyllistyneen 

johonkin syntiin. Jeesus sanoo: 
”Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi 

ette minua usko?” (Joh. 8: 46) 
 

 

Myöskin kirjoitukset puhuvat Jeesuksesta 

 
Jeesus itse kertoi kirjoitusten puhuvan Hänestä. 

Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on 
kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun 

sanojani? (Joh.5:46-47)  
 

Ja ylösnousseena ollessaan opetuslastensa kanssa ennen taivaaseenastumistaan 
Jeesus vielä sanoi heille: 

"Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän 
kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu 

Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa." (Luuk.24:44) 
 

Näin Jeesus yhä vakuuttaa olevansa luvattu kirjoitusten Messias. Hänen sanansa ja 
Hänen elämänsä vakuuttavat myös Hänen olevan Jumala ja Messias. 

 

 

Jeesus kertoo tekojensa tarkoituksen 
 

Mutta minulla on todistus, joka on suurempi kuin Johanneksen; sillä ne teot, jotka 
Isä on antanut minun täytettävikseni, ne teot, jotka minä teen, todistavat minusta, 

että Isä on minut lähettänyt.(Joh.5:36) 
 

"Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat 
tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa 

sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen.(Matt.11:21) 
 

Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä 
teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka 

ovat hänen.(Joh.14:10) 
 

Jeesuksen tekojen tarkoitus on ainakin kolminainen. Ne ovat todistamassa 

Jeesuksesta, ennen muuta sen, että Isä on Hänet lähettänyt maailmaan. Samoin 
teot todistavat, että Isä on asumassa Jeesuksessa. Yhdessä Jeesuksen sanojen 

kanssa teot ovat vaikuttamassa parannusta. 
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Koko tuo edellä oleva jakso vakuutti, että Jeesus on taivaasta, niinkuin Hän itse 

sanoo. Johannes Kastaja sanoi äärimmäisen osuvasti: Hän, joka ylhäältä tulee, on 
yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän 
puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. (Joh.3:31) 

Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä 

maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.(Joh.8:23) 
Kun olemme katsoneet mitä Jeesus on omien sanojensa pohjalta, niin olemme 

saaneet ihmetellä sitä mikä on taivaasta. Nyt siirrymme katsomaan sitä, mikä on 
maasta.  

 

 

Mitä Jeesus sanoo ihmisestä? 
 
Jeesus puhuu synnistä 
 

Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee 
syntiä, on synnin orja.”(Joh:8: 34) 

 
Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sentähden että hän tunsi kaikki eikä 

tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. 
(Joh.24-25) 

 
Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Sillä 

sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, 
väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.(Matt.15:18-19) 

 
Kumpi on helpompaa, sanoako halvatulle: 'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai 

sanoa: 'Nouse, ota vuoteesi ja käy'? (Mark.2:9) 
 

Jokainen ihminen tekee syntiä ja on niin ollen synnin orja. Jeesus puhtaana ja 

tahrattomana Jumalan Poikana saattoi jo maan päällä ollessaan antaa syntejä 
anteeksi. Tämä herätti varmaan suurta ihmetystä ihmisissä. Jeesus joutui 

selittämään heille, mistä synti sai alkunsa. Lähtökohtana on ihmisen sisin, sydän, 
johon on kietoutunut paha kiinni. 

Jokainen ihminen on maasta ja osallinen pahuudesta ja synnin kahleista. 
 

 

Ihmissydämen maaperä 
 

Jos ihmisen sydän on edellä kuvatulla tavalla synnin alkulähde, niin miten ihmisen 
sydän on valmis ottamaan vastaan evankeliumin kylvön? 

 
Otan tähän kylväjävertauksen selityksen.  

Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä: Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä 
ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. 

Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka 
kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan; mutta hänellä ei ole juurta itsessään, 

vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan 
tähden, niin hän heti lankeaa pois. Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, 
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joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat 

sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, 
joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä sata 

jyvää, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä.(Matt.13:18-23) 

 

 

Jeesuksen opetusta 
 
Rakkauden kaksoiskäsky 
 
Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, 

Herra on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja 
kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi.' Toinen on tämä: 

'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.' Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin 
nämä.(Mark.12:29-31) 

Olemme juuri edellä nähneet konkreettisesti millainen ihmisen sydän on. Ihminen 
on maasta. Edellä lukemamme käsky on taivaasta. Miten voisimme rakastaa 

”kaikesta sydämestämme”? Emme mitenkään. 

Kun olemme rehellisiä, niin toteamme tämän ihanan käskyn edessä: ”Olen syntinen 
ihminen. Jumala, ole minulle armollinen.” 

 

Vuorisaarna 
 
Otan tähän ensin hyvin tunnetut ja paljon lainatut autuaaksijulistukset. Ne löytää 

Matteuksen viidennestä luvusta. 

Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita 
ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he 

saavat maan periä. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä 
heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat 

puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä 
heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden 

tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun 
ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä 

kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. 
Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.(Matt.5:3-12) 

 
Autuaita eli onnellisia ovat monella tapaa puuttuvaiset, hiljaiset, näkymättömät ja 

vainotut ihmiset. On kyse sellaisista, jotka tuskin omissa silmissään ovat yhtään 
mitään. Nähnevätkö he edes laupeutta ja rauhanrakentajaa itsessään? Eivät 

varmaankaan. Mutta Jumala näkee heikon ihmisen sydämeen. Myös ymmärrämme, 

että vain Jumala näkee niin kuin on oikein.  
Ihmisen ulkonainen mahtavuus ei puhu mitään sisäisistä asioista. Ja kuitenkin juuri 

nämä sisäiset asiat ovat tärkeimmät ja voisi sanoa jopa todellisemmat kuin 
ulkokuori konsanaan. 

 
Sitten Vuorisaarnassa seuraa hyvin voimakkaita sanoja liittyen synnin juuriin ja 

kiusauksiin. Tahdon ottaa ne tähän esitykseen mukaan, koska niitä lainataan hyvin 
usein. 
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Jeesus sanoi: 

Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut 

oikeuden tuomion.' Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on 
ansainnut oikeuden tuomion.(Matt. 5:21)  

Näin Jeesus syventää käskyn merkityksen tarkoittamaan jo synnin juuria, joita 
meissä on kaikissa. Meistä tulee jokaisesta käskyn rikkojia. Aivan kaikista. 

 
Jeesus sanoi: 

Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; sillä 
parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi 

menee helvettiin.(Matt.5:30) 
 

Sana ei tietenkään ole tarkoitettu tulkittavaksi kirjaimellisesti. Jeesus tahtoo 
näyttää räikeällä kuvalla, että kiusaukseen ja pahuuteen on käytävä käsiksi juuria 

myöten, ennen kuin synti kasvaa teoksi. Jo viettelys on syytä nähdä vaaralliseksi. 
Siitä on lopulta hyvin lyhyt matka synnin toteuttamiseen. 

 

Näin Jeesus on puheissaan näyttänyt, että jokainen ihminen ”on maasta”. Jokainen 
tekee syntiä. Synnin juuret ovat ihmisen sisimmässä. Kaikki elämme maailmassa, 

jossa kiusaukset ovat katseemme tai käden ojennuksen etäisyydellä. 
 

Jeesuksen suhtautuminen syntiin on vakavaa. Ilman syntiä ei olisi tarvittu 
myöskään Jeesuksen ristin sovitustyötä. 

 
 

Edellä oli jotain ihmisestä ja synnistä. Mutta miten Jeesus suhtautui syntisiin 
ihmisiin. Mitä Hän itse sanoi asiasta? 

Jeesuksella riittää anteeksiantamusta ja rakkautta 
 

Jeesuksen rakkaus syntistä kohtaan 
 

Seuraavassa Jeesus on fariseus Simonin ruokavieraana. Syntinen nainen oli 
”häirinnyt” ruokahetkeä vuodattamalla ylenmäärin rakkauttaan Jeesusta kohtaan. 

 
Ja naiseen kääntyen hän sanoi Simonille: "Näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun 

taloosi; et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään 
minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan. Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta 

tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kuin tulin sisään. Et 
sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani. 

Sentähden minä sanon sinulle: tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut: hänhän 

näet rakasti paljon; mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän." 
Sitten hän sanoi naiselle: "Sinun syntisi ovat anteeksi annetut." Niin 

ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessänsä: "Kuka tämä on, joka 
synnitkin anteeksi antaa?" Mutta hän sanoi naiselle: "Sinun uskosi on sinut 

pelastanut; mene rauhaan." (Luuk.7:44-50) 
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Jeesus kertoi myös vertauksen tuhlaajapojasta. Harvemmin muistetaan, että juuri 

ennen tätä tuttua vertausta fariseukset paheksuivat Jeesuksen tapaa olla syntisten 
seurassa. Tuhlaajapoikavertauksen ydin lienee siinä sanomassa, että myös Isä 

ottaa vastaan syntisiä. Armahtaminen ja anteeksianto ovat Jumalan ominaisuuksia. 

 
Jeesus puhuu anteeksiantamisen suuresta merkityksestä 
 

Varmastikin tunnetuimman kohdan löydämme Isä meidän rukouksesta. 
ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi 

meidän velallisillemme;(Matt.6:12)  

 

Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te 
pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.(Joh.20:23) 

 
Ihmisen on varmasti aina vaikea ymmärtää Jumalan anteeksiannon syvyyttä ja 

Jumalan rakkautta katuvaa syntistä kohtaan. Tämä on ehkä yksi tärkeimmistä 
oppiaineista täällä eläissämme. 

 

 

Jeesus puhuu Pyhästä Hengestä 
 
Pyhä Henki todistaa Jeesuksesta. Hän näyttää myös maailmalle todeksi synnin, 

vanhurskauden ja tuomion. 
 

Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, 
joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te 

olette alusta asti olleet minun kanssani."(Joh.15: 26-27) 
 

Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä 
ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, 

niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi 
synnin ja vanhurskauden ja tuomion: synnin, koska he eivät usko minuun; 

vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; ja 

tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.(Joh.16: 7-11) 
 

Ihminen, joka on kokonaan maasta, tarvitsee avun taivaasta. Ja tällainen 
taivaallinen apu meille on Pyhä Henki. 

 
Pyhän Hengen vuodattaminen aloitti seurakunnan armotalouskauden. Ilman Pyhän 

Hengen apua eivät Matteus, Markus, Luukas ja Johannes olisi voineet tallettaa 
evankeliumeja luettavaksemme. Pyhä Henki on ollut myös voimallisesti 

vaikuttamassa Raamatun kirjojen kokonaisuuden synnyssä. Saamme myös iloita 
siitä, että käännöstyöryhmä, joka sai aikaan vuoden 1933/38 käännöksen, on ollut 

niin kuuliainen Pyhän Hengen johdolle, että meillä lienee käytössämme yksi 
maailman parhaista käännöksistä. 

Jumalan omilla, uudestisyntyneillä Jumalan lapsilla, on sisimmässään Pyhä Henki. 
Hän avaa meille kirjoitukset. Vain näin voimme kuulla Kristusta. Nyt Pyhä Henki 

ottaa Isän sanat Raamatusta ja kehottaa meitä: ”Kuulkaa Häntä”, ”kuulkaa 

Kristusta”. 



     

  9 

 

Jeesus varoittaa eksytyksestä, kehottaa valvomaan 
 

Jeesus varotti hyvin selkeästi vääristä ”kristuksista” ja vääristä profeetoista. 

Tunnetut aiheeseen liittyvät luvut ovat Matt.24; Mark.13 ja Luuk.21. 
 

Oikeastaan aina paneutuessani Evankeliumeihin hämmästelen sitä, että 
valvomisesta ja eksytyksistä puhutaan niin paljon. Myös muualla Raamatussa on 

monin paikoin asiaa Jeesuksen paluusta ja viimeisistä ajoista. 
 

 
Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä 

monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. 
(Matt.24:4-5) 

 
Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että 

laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana 
pysyy loppuun asti, se pelastuu.(Matt.24:11-13) 

 

Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. On 
niinkuin muille maille matkustaneen miehen: kun hän jätti talonsa ja antoi 

palvelijoilleen vallan, kullekin oman tehtävänsä, käski hän myös ovenvartijan 
valvoa. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee, iltamyöhälläkö vai 

yösydännä vai kukonlaulun aikaan vai varhain aamulla, ettei hän, äkkiarvaamatta 
tullessaan, tapaisi teitä nukkumasta. Mutta minkä minä teille sanon, sen minä 

sanon kaikille: valvokaa." (Mark.13:33-37) 
 

Samoin me kaikki muistamme kertomuksen kymmenestä neitsyestä. Se puhuu 
myös oikeasta valvomisesta. 

 

Jeesus puhuu paluustaan 
 

Otan tästä aiheesta vain hyvin vähän tässä yhteydessä. 

 
Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät 

tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.(Joh.14:3) 
 

Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.(Matt.24:42) 
 

Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, 
silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.(Matt.25:31) 

 
Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika 

tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?(Luuk.18:8) 
 

 
Jätin tarkoituksella loppuun Jeesuksen sanat liittyen Hänen kärsimiseensä ja ristin 

sovitustyöhön. Näin annan niille sen painotuksen, mikä niille kuuluu. 
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Jeesus ilmaisee tulevan kärsimisensä 
 

Jeesus kertoi hyvin selkein ja suorin sanoin tulevasta kärsimyksestään.  

Opetuslasten oli vain hyvin vaikea sitä käsittää. 
 

Jeesus sanoi: "Ihmisen Pojan pitää kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja 
ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi ja kolmantena 

päivänä nouseman ylös."(Luuk.9:22)  
 

Jeesus puhuu ensin paluunsa merkeistä ja sanoo sitten: 
Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven 

hyljittäväksi.(Luuk.17:25) 

 

Jeesus puhuu sovituksesta 

 
Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä 

puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka 

taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. Ja niinkuin Mooses ylensi 
käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka 

häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, 
että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, 

vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.(Joh.3:12-16) 
 

Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki; sillä tämä on 
minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien 

anteeksiantamiseksi.(Matt.26:27-28) 
 

Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua 
siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.(Joh.8:24) 

 
Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus oli vielä opetuslastensa kanssa ennen 

taivaaseenastumistaan. Silloin Hän sanoi: 

 
Ja hän otti ja söi heidän nähtensä. Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun 

sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää 
käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja 

psalmeissa." Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja 
hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä 

nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava 
hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista."(Luuk.24: 43-47) 

 
 

Niin siis olen yrittänyt valottaa Isän kehotusta ”kuulkaa Häntä”. 
Joh.10:27:ssä Jeesus lupaa: ”Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä 

tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he 
eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.” 

 

 
Ceta Lehtniemi 


