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Mitä on evankeliumi? 

 
Evankeliumi -ilosanoma 

DIGI-IRT:stä poimittu lyhentäen: 

Kreikan euangélion, 'hyvä sanoma, ilosanoma', sai latinassa muodon evangelium, josta tulee 

suomen evankeliumi. UT:ssa tätä sanaa käytetään ainoastaan kristillisestä julistuksesta.  

Evankeliumi-sanan valinta kristillisen sanoman nimitykseksi pohjautuu VT:iin. Siinä UT:n sanaa 

euangelÿdzÓ, 'julistaa evankeliumia', vastaa hepreankielinen sana, joka merkitsee 'tuoda sanoma'. 

Alkuaan se merkitsi sekä suru- että ilosanoman tuomista. Pian se kuitenkin sai selväpiirteisen 

merkityksen 'tuoda ilosanoma'. 

Sanaa käytettiin ennen muuta ilosanoman, voiton sanoman tuomisesta taistelukentältä. Mutta se 

sai myös hengellisen merkitysvivahteen kuvattaessa ilosanoman kertomista Jumalan voitosta, 

siitä miten Hän kukistaa kaikki pahan vallat ja siten vahvistaa herrautensa. Jumala on raivannut 

kaikki esteet Hänen kansansa Luvattuun maahan palaamisen tieltä. Siksi ilosanoma tulee 

Jerusalemille. Israelin profeettojen välityksellä saadaan lisäksi ilosanoma edessäpäin olevasta 

vielä suuremmasta, ratkaisevasta ja lopullisesta Jumalan voitosta. 

Jeesus tuli ja julisti VT:n lupausten täyttymistä, mutta Hänen - kuten myöhemmin 

apostoleidenkin - julistus kohosi aivan toiselle tasolle kuin kansan tavalliset messiaskuvitelmat. 

Hän on ilosanoman täytäntöönpanija. Hän voitti valehtelijan ja valheen, saatanalliset henget ja 

muutoinkin kaikki pahat voimat. Ristillä Hän kukisti perkeleen, synnin ja syyllisyyden. 

Ylösnousemuksellaan Hän teki tyhjäksi kuoleman vallan. Taivaaseenastumisensa jälkeen Hän 

hallitsee kaikkivaltiaana. 

Hyvä sanoma UT:ssa 

Luuk. 4:14  Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä 

oleviin seutuihin.  

Luuk. 5:15  Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän; ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja 

parantuakseen vaivoistansa.  

 

Ensin hyvä sanoma kertoi, että ennustettu Messias oli tullut, ja Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. 

Jeesuksen toiminnassa toteutuivat Vanhan testamentin ennustukset. Sokeat saivat näkönsä, rammat 

hyppivät, kuurot kuulivat. 

Matt. 11:2 Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiansa  

11:3 sanomaan hänelle: "Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaman?"  

11:4 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette:  

11:5 sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet 

herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia.  
Rinnakkaisviitteet 

Jes. 35:5 Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat.  

Jes. 35:6 Silloin rampa hyppii niinkuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa; sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot.  

Jes. 61:1 Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan 

särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,  
 

Viimein Jeesus täytti ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan syvimmän mahdollisen tehtävän, mitä 

koskaan voimme kuvitella. 

http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Luuk.+4%3A14&rnd=1298993995779
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Luuk.+5%3A15&rnd=1298993995779
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Tätä on evankeliumi: 

Kristus on lain loppu ja lepo omista töistämme 
Room. 10:3-4: 

3. sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa 

vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. 4. Sillä Kristus on lain 

loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. 

Meidän vanhurskauttajanamme laki on loppu.  

Jumala antoi 10 käskyä sekä uhrilain, joka on jo kuin varjoevankeliumi. Aaron vuodatti 

uhrieläimen veren jopa Mooseksen edestä. ”Joka jättää lain täyttämättä, on kuoleva”. ”Ilman 

verenvuodatusta ei ole anteeksiantamusta.” 

Jeesus on jo alussa suunniteltu lunastamaan ihmiskunta. Paratiisissa oli jo sanottuna ensimmäinen 

ennustus: ”On polkeva rikki käärmeen pään.” Entä mistä Johannes Kastaja tiesi sanoa: ”Katso, 

Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.” 

 

UHRILAKI: 

Virheetön karitsa, kauris tai mullikka olivat uhrieläiminä. 

Tuomittu tuo karitsan papin luo, ja laittaa kätensä päälle, tunnustaa syntinsä. Syy siirtyy 

uhrieläimen kannettavaksi. Rikos siirrettiin karitsan syyksi, se tehtiin synniksi. Kuolemantuomio 

pantiin käytäntöön. 

-Karitsa uhrattiin yksilön puolesta 

-Lammas uhrattiin pääsiäisenä perhekunnan puolesta 

-Uhrieläin uhrattiin kerran vuodessa koko kansakunnan puolesta. Ylipappi vei veren Kaikkein 

Pyhimpään. Kansakunta julistettiin vanhurskaaksi. 

-Viimein meidän kaikkien synnit sälytettiin Jeesuksen päälle. 

Hepr. 9:12: meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta 

kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. 

 

Laki sanoi, että synnintekijän on kuoltava. Jeesuksen kertakaikkinen uhri poisti tämän tuomion. 

Hän on jo sovittanut koko Aadamin suvun synnit. 

Vanha pelastuksen tie lakkasi olemasta voimassa. Nyt on uusi tie Jeesuksen veren kautta. On 

voimassa uusi Hengen laki. Mooseksen laki vei ansiotyöhön. Siihen ei meitä vie Hengen laki. On 

voimassa uusi pappeus. Kristus on pappimme. Meitä hallitsee nyt armo. Olemme Jumalan lapsia.  
 

 

Hepr. 4:2  Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei 

heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat.  

Hepr. 4:6  Koska siis varmana pysyy, että muutamat pääsevät siihen, ja ne, joille hyvä sanoma ensin 

julistettiin, eivät päässeet siihen tottelemattomuuden tähden,  

1. Joh. 1:5  Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että 

Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.  

1. Joh. 3:11  Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa 

toinen toistamme  

 
 

1 Joh.1: 5. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että 

Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. 6. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen 

kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. 7. Mutta jos me 

valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen 

Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 8. Jos sanomme, ettei meillä ole 

http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Hepr.+4%3A2&rnd=1298993995780
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Hepr.+4%3A6&rnd=1298993995780
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=1.+Joh.+1%3A5&rnd=1298993995780
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=1.+Joh.+3%3A11&rnd=1298993995780
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syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. 9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän 

uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta 

vääryydestä. 

 

1 Joh.3: 7. Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, 

niinkuin hän on vanhurskas. 8. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta 

asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. 9. Ei yksikään Jumalasta 

syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on 

Jumalasta syntynyt. 10. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei 

tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta. 11. Sillä tämä on se 

sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme 

 

 

Evankeliumi Kolossalaiskirjeessä ja Kristuksen täydellinen voitto 
 

Nyt jo ehdin olla Kolossalaiskirjeen äärellä. Ensimmäinen luku vastaa siihen, mitä on 

evankeliumi. Se yhdessä toisen luvun kanssa kertoo Jeesuksen erikoisaseman suhteessa 

Jumalaan, maailmaan ja seurakuntaan. Täyden pelastuksen omistamiseksi on enää tarpeen 

tulla sovitetuksi Kristuksen kautta, juurtua Häneen, ja olla horjahtamatta pois 

evankeliumin toivosta. Evankeliumi on julistettu, se on kuultu. Tätä Paavali toistaa. Jeesus 

on kertakaikkisesti voittanut kaikki hengelliset viholliset. 

 

Joskus aiemmin keskustelin netmissionissa ja jossain ehkä muuallakin alkeisvoimista. 

Olen lukenut raamattutunteja ja saarnoja aiheesta tuolloin, ja muutenkin pohtinut aihetta. 

 

Kolossan kristityt olivat kuulleet harhaopettajia, joiden opetukseen yhtyi ritualistisia, 

askeettisia ja spekulatiivisia piirteitä. Opettajat olivat ilmeisesti juutalaisia. Myös 

mystiikkaan ja enkeleiden palvontaan viitataan. Näin Kristuksen ja Hänen työnsä arvo 

mitätöidään ja häväistään. Ei ole vaikea ajatella tähän liittyen myös esignostilaista ja 

teosofista ajattelua. Nykyisten harhojen juuret ovat näkyvissä. Ja kaikessa on mukana siinä 

mielessä 'juutalaisuus', että jumalalliset voimat pyritään saamaan käyttöön ihmisen 

suorituksin ja ansioin. Kyse on uudelleen orjuuden alle menemisestä. Kyse on siitä, että 

joutuu sidotuksi siihen, mistä Kristus on jo vapauttanut. 
Lisään omasta puolestani vielä jotain koskien evankeliumia: 

 

[quote]Evankeliumi-sanan valinta kristillisen sanoman nimitykseksi pohjautuu VT:iin. Siinä UT:n sanaa 

euangelÿdzÓ, 'julistaa evankeliumia', vastaa hepreankielinen sana, joka merkitsee 'tuoda sanoma'. 

Alkuaan se merkitsi sekä suru- että ilosanoman tuomista. Pian se kuitenkin sai selväpiirteisen 

merkityksen 'tuoda ilosanoma'. (DIGI-IRT, lyhennys)[/quote]Näin joudumme sen kysymyksen äärelle, 

mikä on ilosanoma, jonka Jeesus toteutti kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan, ja mikä sanoma sitten 

levisi todistajien välittämänä Pyhän Hengen voimassa eteenpäin. Juuri todistajien, apostolien kautta, 

saadut kirjeet selvittävät tätä. 

 

[quote]Hän on ilosanoman täytäntöönpanija. Hän voitti valehtelijan ja valheen, saatanalliset henget ja 

muutoinkin kaikki pahat voimat. Ristillä Hän kukisti perkeleen, synnin ja syyllisyyden. 

Ylösnousemuksellaan Hän teki tyhjäksi kuoleman vallan. Taivaaseenastumisensa jälkeen Hän hallitsee 

kaikkivaltiaana.(DIGI-IRT, lyhennys)[/quote]Ensin hyvä sanoma kertoi, että ennustettu Messias oli tullut, 

ja Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Jeesuksen toiminnassa toteutuivat Vanhan testamentin 

ennustukset. Sokeat saivat näkönsä, rammat hyppivät, kuurot kuulivat. Viimein Jeesus täytti 
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ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan syvimmän mahdollisen tehtävän, mitä koskaan voimme 

kuvitella. 

 

[size=14][u]Tätä on evankeliumi suhteessa lakiin:[/u][/size] 

Kristus on lain loppu ja lepo omista töistämme. 

Room. 10:3-4: [i]...sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa 

vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu, 

vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.[/i] 

Meidän vanhurskauttajanamme laki on loppu.  

 

Jumala antoi 10 käskyä sekä uhrilain, joka on jo kuin varjoevankeliumi. Aaron vuodatti uhrieläimen 

veren jopa Mooseksen edestä. ”Joka jättää lain täyttämättä, on kuoleva”. ”Ilman verenvuodatusta ei ole 

anteeksiantamusta.” 

Jeesus on jo alussa suunniteltu lunastamaan ihmiskunta. Paratiisissa oli jo sanottuna ensimmäinen 

ennustus: ”On polkeva rikki käärmeen pään.” Entä mistä Johannes Kastaja tiesi sanoa: ”Katso, Jumalan 

Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin”? Hän tunsi Messias-ennustukset ja uhrilain, sekä Jumalan 

Henki ilmoitti hänelle Kristuksen. 

 

UHRILAKI: 

Virheetön karitsa, kauris tai mullikka olivat uhrieläiminä. 

Tuomittu tuo karitsan papin luo, ja laittaa kätensä päälle, tunnustaa syntinsä. Syy siirtyy uhrieläimen 

kannettavaksi. Rikos siirrettiin karitsan syyksi, se tehtiin synniksi. Kuolemantuomio pantiin käytäntöön. 

-Karitsa uhrattiin yksilön puolesta 

-Lammas uhrattiin pääsiäisenä perhekunnan puolesta 

-Uhrieläin uhrattiin kerran vuodessa koko kansakunnan puolesta. Ylipappi vei veren Kaikkein 

Pyhimpään. Kansakunta julistettiin vanhurskaaksi. 

 

Viimein meidän kaikkien synnit sälytettiin Jeesuksen päälle. Hepr. 9:12:[i] ...meni, ei kauristen ja 

vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan 

iankaikkisen lunastuksen.[/i] 

 

Laki sanoi, että synnintekijän on kuoltava. Jeesuksen kertakaikkinen uhri poisti tämän tuomion. Hän on jo 

sovittanut koko Aadamin suvun synnit. Vanha pelastuksen tie lakkasi olemasta voimassa. Nyt on uusi tie 

Jeesuksen veren kautta. On voimassa uusi Hengen laki. Mooseksen laki vei ansiotyöhön. Siihen ei meitä 

vie Hengen laki. On voimassa uusi pappeus. Kristus on pappimme. Meitä hallitsee nyt armo. Olemme 

Jumalan lapsia. 

 

Lainaus: 

Evankeliumi-sanan valinta kristillisen sanoman nimitykseksi pohjautuu VT:iin. Siinä UT:n sanaa euangelÿdzÓ, 

'julistaa evankeliumia', vastaa hepreankielinen sana, joka merkitsee 'tuoda sanoma'. Alkuaan se merkitsi sekä 

suru- että ilosanoman tuomista. Pian se kuitenkin sai selväpiirteisen merkityksen 'tuoda ilosanoma'. (DIGI-IRT, 

lyhennys) 

Näin joudumme sen kysymyksen äärelle, mikä on ilosanoma, jonka Jeesus toteutti kuolemallaan ja 
ylösnousemuksellaan, ja mikä sanoma sitten levisi todistajien välittämänä Pyhän Hengen voimassa eteenpäin. Juuri 
todistajien, apostolien kautta, saadut kirjeet selvittävät tätä.  

Lainaus: 

Hän on ilosanoman täytäntöönpanija. Hän voitti valehtelijan ja valheen, saatanalliset henget ja muutoinkin 

kaikki pahat voimat. Ristillä Hän kukisti perkeleen, synnin ja syyllisyyden. Ylösnousemuksellaan Hän teki 

tyhjäksi kuoleman vallan. Taivaaseenastumisensa jälkeen Hän hallitsee kaikkivaltiaana.(DIGI-IRT, lyhennys) 

Ensin hyvä sanoma kertoi, että ennustettu Messias oli tullut, ja Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Jeesuksen 
toiminnassa toteutuivat Vanhan testamentin ennustukset. Sokeat saivat näkönsä, rammat hyppivät, kuurot kuulivat. 
Viimein Jeesus täytti ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan syvimmän mahdollisen tehtävän, mitä koskaan 

voimme kuvitella.  
 

Tätä on evankeliumi suhteessa lakiin:  
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Kristus on lain loppu ja lepo omista töistämme.  
Room. 10:3-4: ...sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, 

eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.  
Meidän vanhurskauttajanamme laki on loppu.  
 
Jumala antoi 10 käskyä sekä uhrilain, joka on jo kuin varjoevankeliumi. Aaron vuodatti uhrieläimen veren jopa 
Mooseksen edestä. ”Joka jättää lain täyttämättä, on kuoleva”. ”Ilman verenvuodatusta ei ole anteeksiantamusta.”  
Jeesus on jo alussa suunniteltu lunastamaan ihmiskunta. Paratiisissa oli jo sanottuna ensimmäinen ennustus: ”On 
polkeva rikki käärmeen pään.” Entä mistä Johannes Kastaja tiesi sanoa: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 
maailman synnin”? Hän tunsi Messias-ennustukset ja uhrilain, sekä Jumalan Henki ilmoitti hänelle Kristuksen.  
 
UHRILAKI:  
Virheetön karitsa, kauris tai mullikka olivat uhrieläiminä.  

Tuomittu tuo karitsan papin luo, ja laittaa kätensä päälle, tunnustaa syntinsä. Syy siirtyy uhrieläimen kannettavaksi. 
Rikos siirrettiin karitsan syyksi, se tehtiin synniksi. Kuolemantuomio pantiin käytäntöön.  
-Karitsa uhrattiin yksilön puolesta  
-Lammas uhrattiin pääsiäisenä perhekunnan puolesta  
-Uhrieläin uhrattiin kerran vuodessa koko kansakunnan puolesta. Ylipappi vei veren Kaikkein Pyhimpään. Kansakunta 
julistettiin vanhurskaaksi.  
 
Viimein meidän kaikkien synnit sälytettiin Jeesuksen päälle. Hepr. 9:12: ...meni, ei kauristen ja vasikkain veren 
kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.  
 
Laki sanoi, että synnintekijän on kuoltava. Jeesuksen kertakaikkinen uhri poisti tämän tuomion. Hän on jo sovittanut 
koko Aadamin suvun synnit. Vanha pelastuksen tie lakkasi olemasta voimassa. Nyt on uusi tie Jeesuksen veren 

kautta. On voimassa uusi Hengen laki. Mooseksen laki vei ansiotyöhön. Siihen ei meitä vie Hengen laki. On voimassa 
uusi pappeus. Kristus on pappimme. Meitä hallitsee nyt armo. Olemme Jumalan lapsia. 
 

Ceta Lehtniemi 


