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Saamme keskittyä Jeesukseen Kristukseen 
 

A. Monitoimitykillä näkyville kirjanmerkki ja kirjepohja aiheesta. 

 

 

1. Nimi Jeesus Kristus 
 

Uudessa testamentissa eli oikeastaan Raamatussa on 127 kertaa Jeesus Kristus eri 

taivutusmuodoissaan. Minulle tuli 8 sivua näitä kohtia. 

 

Jeesus on todellinen Jumala ja hän eli todellisen ihmisen elämän säilyttäen yhä olemuksensa 

muodon. Kuitenkin kirkastetussa hahmossa taivaissa hänessä näkyy myös Karitsan olemus. 

Hän on Daavidin kirjan mainitsema Ihmisen Poika, sekä Jumalan Poika. Apostolit käyttivät 

etunimen, Jeesus, yhteydessä nimeä Kristus tarkoittamaan Voideltua, Messiasta. Tämä 

luonnollisesti viittaa jo Vanhan testamentin ilmoitukseen tulevasta Messiaasta. 

 

Johannes käytti tuota nimiyhdistelmää Herra Jeesus Kristus myös gnostilaisuutta vastaan. 

Kun kerrotaan Jeesuksesta Kristuksesta, niin kyse on henkilöstä, jota opetuslapset ovat 

koskettaneet. He ovat syöneet ja liikkuneet Jeesuksen Kristuksen kanssa. He ovat Jeesuksen 

Kristuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen todistajat. Ei ole kyse esoteerisesta eikä 

kuvitteellisesta kristus-hahmosta, joka olisi mennyt ihmiseen nimeltä Jeesus. Emme puhu 

myöskään kristustietoisuudesta, jota New Age on täynnä. Emme puhu Jeesuksesta 

ensisijaisesti opettajana, mikä on myös nykyisin yleistä. Emme puhu Jeesus-uskosta, jossa 

tulee vivahde siitä, että tällainen tosiasioista ja ristin kärsimyksestäkin erotettu usko voisi 

toimia. 

 

Kyse on aina Jeesuksesta Kristuksesta, joka kärsi ristillä kuoleman, jotta meillä olisi elämä 

hänessä, ja jotta syntimme olisivat anteeksi annetut. 

 

 

2. Puhdista minut …, että minä lunta valkeammaksi tulisin  
 

Ps. 51: 9-11: Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä lunta 

valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka 

särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki minun pahat 

tekoni. 

 

Syntinsä ja rikoksensa tunteva ihminen kaipaa puhtautta ja uutta alkua. Jeesuksen 

Kristuksen sovitustyön tähden saamme anteeksi rikoksemme ja syntimme ovat peitetyt. 

Roomalaiskirje: 4:7: "Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat 

peitetyt! 

Kolossalaiskirje:1:12-15: …kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset 

siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden 

vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, 
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syntien anteeksisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea 

luomakuntaa. 

 

On tärkeää vakuuttua omalla kohdalla siitä, että Jumala armahtaa syntisen. Joskus synnin 

tunnustaminen, ja anteeksiannon kuuleminen toisen kristityn suulla antaa vasta riittävän 

vakuutuksen tai ehtoollisen nauttiminen. 

Kerron vanhuksen esirukouspyynnön. Yksinäin esirukouslappu ruutupaperilla pienessä 

kappelissa.   

 

 

3. Kaikessa hengellisessä työssä ja kokoontumisessa Kristus keskuksessa 
 

Jo Vanhassa testamentissa lahjavanhurskaudesta puhuu syvästi tämä Raamatun kohta 

Joosuasta.  

Sak. 3: 3-5: Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. Niin 

tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: "Riisukaa pois saastaiset 

vaatteet hänen yltänsä." Ja hän sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat 

tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin." Minä sanoin: "Pantakoon puhdas käärelakki 

hänen päähänsä." Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet 

vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä. 

 

Hengellinen työ saattaa siirtyä painotuksessaan ihmisen omaan työhön Kristuksen työn 

sijaan. Joosua saastaiset vaatteet riisuttiin, hänen pahat tekonsa otettiin pois. Joosua puettiin 

juhlavaatteisiin. Omat tekomme ovat kuin saastaiset vaatteet. Kristuksessa meille 

lahjoitetaan vanhurskauden juhlavaate. Israelin kansan temppelin jälleenrakennustyö oli 

tauolla. Meidän kaikkien on hyvä olla välillä tauolla ja tarkistaa, ettemme vähitellen ole 

liukumassa mihinkään ihmispainotteiseen työhön tai kokoontumisiin. 

 

 

4. Jumalan yhteyteen 
 

Jes. 53: 5: …mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän 

pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen 

haavainsa kautta me olemme paratut. 

 

Jumala otti yhteyteensä, huomaansa, hoitoonsa, rauhaansa. Ei voi olla kysymys metodeista, 

ihmisen pykälistä tai omista ponnisteluista. Laki ei sisällä elämää. Sen lahjoittaa Kristus. 

Tämän kaltaista eheyttä ja rauhaa ennen muuta Jumala antaa kärsivän Vapahtajamme 

kautta. 

 

 

5. ”Minä Olen” 
 

Otan tähän lyhyesti Jeesuksen ”Minä Olen” –kohdat Johanneksen Evankeliumista. Ne ovat 

”Elämän leipä”, ”Maailman valkeus”, ”Ovi”, ”Hyvä Paimen”, ”Ylösnousemus ja elämä”, 

”Tie, totuus ja elämä”, ”Totinen viinipuu”.  
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Joh. 10:36: … niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: 

'Sinä pilkkaat Jumalaa', sentähden että minä sanoin: 'Minä olen Jumalan Poika'? Jeesus 

kertoi avoimesti yhteydestään Isään. Hän kertoi etukäteen myös ristin kärsimisestään ja sen 

merkityksestä, mutta vasta kuin oli oikea aika sen kertomiselle. 

Myös New Age on ominut sanat: ”Minä Olen” jopa lehden nimeen. Vuosia sitten lehti 

kertoi avoimesti olevansa Uuden Aikakauden lehti. Nyt se ilmoittaa edustavansa 

henkisyyttä muuttuvassa maailmassa. Saamme olla valppaina ja valvovina pitäen 

kristinuskon perusasiat kirkkaina mielessämme. 

 

 

6. Veri uhriin ja puhdistukseen liittyen 
 

Jeesus itse asettui uhriksi.  Kirjeissä puhutaan Jeesuksen verestä puolestamme lukuisissa 

kohdissa. 

Hebrealaiskirje 12: 24 … ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö 

… 

1.Johanneksen kirje: 1:7: Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on 

valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, 

veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 

 

 

7. Kristuksen työ meissä ja meidän hyväksemme 
 

Ef. 1: 3, 6,7: Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka 

on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,… sen 

armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa 

meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa 

rikkauden mukaan.  

Ef. 1: 13-14: Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne 

evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän 

perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi 

… 

Ef. 1: 17-23: …anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden 

Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän 

sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka 

suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen 

suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen 

mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet 

oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja 

herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan 

myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken 

pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa 

täyttää. 

Ef. 2: 4-10: … mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla 

hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi 
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Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut - ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja 

yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, 

osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään 

meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette 

itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me 

olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on 

edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. 

 

Saamme anoa viisauden ja ilmestyksen Henkeä,  

-jotta tietäisimmme, mitä meille on jo lahjoitettu Kristuksessa 

-jotta tuntisimme Herran Jeesuksen Kristuksen 

-jotta saisimme elää toivossa 

-jotta iloitsisimme armosta ja pelastuksesta 

-jotta vaeltaisimme Jumalan edeltä valmistamissa teoissa 

 

Tämä kaikki on jo lahjoitettu ilman pienintäkään omaa ansiotamme. Olemme pelastetut 

armosta ja elämme armossa. 

 

 

 

Ö. Loppurukous 

 

 

 


