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  Jeesus
meidän ainoa mahdollisuutemme

Valitusmuuri, Jerusalem 
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Genesaretinjärvi
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Jeesus

Nimi: Jeesus KristusNimi: Jeesus Kristus

Asuinpaikka: Nazareth

Syntymäpaikka: Beetlehem

Ikä: 33 vuotta

Ammatti: Kirvesmies ja vaellussaarna
aja

Tunnusmerkit: Vaikutusvalt
ainen persoonallisuu

s

Syyte: Väittää ole
vansa Jumalan Poika

Syyttäjä: Teologin
en tiedekunta Jerusalem

Tuomio: Kuolema ristiinnaulitsemalla
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Muistiinpanoja 
oikeudenkäynnistä

Pilatus, Juudean provinssin prokuraattori 
kysyy Jeesukselta kuulustelussa: ”Sinä siis 
olet...kuningas?”

Jeesus vastaa: ”Sinä sanoit sen, että minä olen 
kuningas. Sitä varten olen minä syntynyt ja sitä 
varten maailmaan tullut, että minä totuuden tun-
nustan. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee 
ääneni.”. (Johannes 18, 37) 

”Pilatuskivi” - Piirtokirjoitus Ceasareassa Kivipäällyste Jerusalemissa (Gabbatha)

Pilatus, Juudean provinssin prokuraattori 
kysyy Jeesukselta kuulustelussa: 

Piikkikruunu, jota luultavasti käytettiin 

Kristuksen kruununa
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Tapahtui vuonna 30 jKr.

Ristiinnaulitseminen

Jeesus luovutetaan teloitusryhmälle sen jäl-
keen, kun Pilatus antoi käskyn ruoskia hänet. 
Sitä seuraa pilkkarituaali. Jeesuksen päähän 
asetetaan piikeistä koostuva 
kruunu. Pitkät ja terävät piikit työntyvät syväl-
le hänen päähänsä.
Seuraavaksi häntä lyödään kepillä kovasti 
päähän. Jeesus seisoo veren peitossa 
pyöveleidensä edessä. Nauramalla 
halveksuessaan teloitusryhmä pukee kyynises-
ti Jeesukselle purppura-asun. 
Kuningasarvon merkiksi. Sitten he polvistuvat 
hänen edessään. Pilkkaavat 
häntä purevasti: ”Eläköön juutalaisten kuningas!”

kruunu. Pitkät ja terävät piikit työntyvät syväl-

halveksuessaan teloitusryhmä pukee kyynises-

”Eläköön juutalaisten kuningas!”
Antonia-linnake, roomalaisen 
prokuraattorin toimipaikka

Kaupungin 
kartta antiikin 
Jerusalemista

Antonia-linnake

Golgata /
Hauta 

Joppen
suuntaan

Siloa

Ki
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Yläsali
Alakaupunki

Temppeli

Öljymäki
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Jerikon                                                 

suuntaan

Veripelto

Es
ika

up
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7



Matkalla teloitukseen käsketään Simon-ni-
minen mies kantamaan Jeesuksen ristiä. 
Seuraavaksi ristiinnaulitseminen. Tuomitun 
keho naulitaan poikkipuuhun. Sen jälkeen keho 
nostetaan kolmen metrin korkeuteen pysty-
paaluun. Muutama katselija vaikuttaa järkyt-
tyneeltä. Toisilla on silkan vihan täyttämät 
kasvot. Tulee pilkkopimeää. Maan peittää syvä 
hiljaisuus. Kolmen tunnin pimeys! Pitkä aika. 
Kolmen aikoihin iltapäivällä kuuluu Jeesuksen 
kova ja läpitunkeva huuto ristiltä: ”Se on täytet-
ty!” Kuolema astuu näyttämölle. Vähän aikaa 
sen jälkeen kuuluu kovaa ukkosenjylinää. 

Raju maanjäristys järkyttää maata – suoras-
taan kamala luonnonilmiö.

Teloitusryhmän sadanpäällikkö tunnustaa kal-
mankalpeana näkiessään Jeesuksen kuolevan: 
”Tämä ihminen oli todella Jumalan Poika!”

Kukko Getsemanen puutarhassa
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”Tämä ihminen oli todella Jumalan Poika!”

Oletettu Golgathan kallio

Tie ristille
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„Elämäni päivät 
ovat 

lasketut. E
lämäni kuuluu 

kuitenkin J
eesukselle. 

Tulen 

elämään Hänen kanss
aan, 

koska Jees
us Kristus on 

ylösnoussut
. Kuolemalla ei ole 

viimeistä sana
a!”

Spektaakkeli 
Jeesuksesta ei lopu. Jeesuksesta ei lopu. 

Kolme päivää myöhemmin 
uusi skandaali. Jotain 

käsittämätöntä on tapahtunut.  
Noihin aikoihin lehdistö olisi voinut otsikoida seuraavanlaisesti:

Jerusalem: Täydellinen shokki.
Tapettu Jeesus elää!Jeesus – hänen seuraajansa näkivät hänet kolme päivää kuolemansa jälkeen. 500 ihmistä todistaa nähneensä hänet.Oliko Jeesus vain näennäisesti kuollut?Kiusallinen salausskandaali. Rahalla lahjottu vartiohenkilökunta.Iskulause: Suun kiinni pitäminen.
Huippusalaista!
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Kaupunki on sekaisin. 
Kaikkialla Jerusalemin kaduilla kuu-
luu erilaisia huhuja. 

Oliko se tuomioistuimen erehdys?
Miksi tämän Jeesuksen tuli kuolla? Miksi?
Miksi ylhäisö antoi hänet ristiinnaulittavaksi?
Yksi on selvää: Kansa oli pohjimmiltaan Jeesuk-
sen puolella.
Ja jos heillä olisi aikaisemmin ollut mahdolli-
suus valita – Jeesus olisi ollut heidän valittun-
sa.
Lopulta hänellä olisi ollut kaikki edellytykset 
panna tälle miehitysvaltiolle, roomalaisporu-
kalle hanttiin.

Kuka tämä Jeesus oli? 

Kaupunki on sekaisin. 
Kaikkialla Jerusalemin kaduilla kuu-

Kaikki tapahtui kuitenkin aivan 
toisin. Aivan toisin.

Niin sanottu ”Kultainen portti” Jerusalemissa

Kolme päivää myöhemmin 
uusi skandaali. Jotain 

käsittämätöntä on tapahtunut.  
Noihin aikoihin lehdistö olisi voinut otsikoida seuraavanlaisesti:

Jerusalem: Täydellinen shokki.
Tapettu Jeesus elää!Jeesus – hänen seuraajansa näkivät hänet kolme päivää kuolemansa jälkeen. 500 ihmistä todistaa nähneensä hänet.Oliko Jeesus vain näennäisesti kuollut?Kiusallinen salausskandaali. Rahalla lahjottu vartiohenkilökunta.Iskulause: Suun kiinni pitäminen.
Huippusalaista!
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Päivistä asti tarina Jeesuksesta 
oli pitkäaikainen menes-

tys. Ihmisiä, jotka avoin tunnustivat Jeesuksen 
Herrakseen, tuli aina vain enemmän. Vakoilun 
pelosta ihmiset tapasivat toisiaan salaisesti 
suljettujen ovien takana. Lopulta he väittivät, 
että Jeesus ilmestyi heille ilmielävänä ja että 
hän elää! Mikä pöyristyttävä väite!

Jokainen oli jokseenkin her-
mostunut.  Arvoitus 

Jeesuksesta aiheutti päänvaivaa:
 Kuka tämä mies todella oli?
 Kansan harhaanjohtaja? 
 Valittaja?
 Kuumakalle, joka halusi muuttaa yhteiskuntaa? 
 Epäonnistuja? 
Vai oliko hän sittenkin Jumalan Profeetta?

Vai oliko hän ehkä kaikkien aikojen suu-
rin huijari, joka lupasi toisille taivaan 

päätyen itse rikollisena ristille?
Vai oliko hän se, joka itsestään väitti: Messias, 
elävän Jumalan Poika? ”Hyvää yötä sitten!”

Joillekin oli selvää: Kysymys 
Jeesuksesta oli 

lopullisesti selvitettävä. Mutta miten? – Tähän 
päivään asti se ei ole menettänyt ajankohtai-
suuttaan. 

Toisaalta ei moinen ollut 
poiskeskustelta-

vissa: Jeesus toteutti ihmeitä. Hänen kauttaan 
tapahtui käsittämättömiä. Ihmeitä, merkkejä, 
mahtavia tekoja, jotka ällistyttivät ihmis-
massoja. Ihmiset, jotka saivat häneltä apua, 
olivat vakuuttuneita: Jeesus on toisenlainen. 
Toisenlainen kuin kaikki muut. 

Onko JeesusOnko Jeesustodella noussut todella noussut ylös kuolleista? ylös kuolleista? 
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Huhuja rabbi Jeesuksesta 

Kukaan ihminen ei ole antanut persoonastaan niin paljon kiistelyn aihetta kuin 
Jeesus. Jotkut rakastavat häntä kovasti ja sydämellisesti, toiset taas vihaavat häntä 
kuolemaan saakka. Suurin osa ihmisistä väistää Jeesus-aihetta kiusallisesti kosket-
tuneina. Miksi? Hänestä tulee heille liian henkilökohtainen. 

Omituista:
Hän osuu aina naulan kantaan. Se, mitä hän 
sanoo, pitää täsmällisesti paikkansa! Hän 
tuntee ihmiset paremmin kuin kukaan muu. 
Hänen sanansa ovat totuus. Hänen luonaan 
tietää jokainen, mihin elämässään on matkal-
la. Niin tai näin. Ei, kukaan ei ole herättänyt 
sellaista ristiriitaisuutta kuin hän. Yksi asia 
näyttää erityisen omituiselta: Sinne, minne 
Jeesus tulee, kerääntyy koko yhteiskunnan 
kurjuus esiin hämäristä koloistaan! Köyhät, 
sairaat ja yhteiskunnan ulkopuoliset tuntevat 
vetoa häneen.

Jeesus – tämä nimi kuulostaa hänen kannatta-
jilleen musiikilta korvissa. Mutta suurimmalle 
osalle hänen vastustajistaan se kuulostaa 
provokaatiolta. Missä tahansa tämä Jeesus-ai-
he kuumentaa ihmismieliä, siellä eroavat 
mielipiteet. 

Miksi kirjoitetaan niin paljon yhdestä henki-
löstä, jonka pitäisi olla näyttävästi kuollut? 
Vai yritetäänkö hänet sanomalehdissä sivu 
sivulta ”kirjoittaa kuolleeksi”? Miksi luultavasti 
kuolleesta Jeesuksesta kirjoitetaan kirjoja sillä 
välin, kun miljoonat väittävät hänen elävän? 
Miksi Jeesus-tarinasta kuvataan yhä uudes-
taan ja uudestaan elokuvia? Miksi ihmeessä? 
Vai onko siinä jotain enemmän, mitä kehtaisi 
tunnustaa? Mikä kiehtoo ystävää ja vihollista 
tässä Jeesuksessa? Jeesus - kuka olet? 

Onko JeesusOnko Jeesustodella noussut todella noussut ylös kuolleista? ylös kuolleista? 
Tämän päivän Jerusalem
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Onko Jeesuksen olemassaolo      historiallisesti todistettu?

Kalastajavene Genesaretinjärvellä

Juutalaishistorioitsija Josephus Flavius selosti 
noin 90 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen 
Jeesuksen historiallisesta olemassaolosta 
teoksessaan ”Juutalaisten muinaisajat” 
(XXVIII 3,3) seuraavasti: ”Noihin aikoihin Jeesus 
eli, Jeesus, täynnä viisautta oleva ihminen, jos häntä 
ylipäätään ihmiseksi saa kutsua. Hän teki nimittäin 
aivan uskomattomia asioita ja oli opettaja niille, jotka 
ottivat totuuden mielellään vastaan. Niin hän veti 

juutalaisia ja monia pakanallisia puoleensa. Päät-
tämämme syytteen mukaan tuomitsi Pilatus hänet 
kuolemaan ristillä. Hänen kannattajistaan ei tullut 
uskottomia, sillä hän ilmestyi heille kolme päivää 
kuolemansa jälkeen elävänä uudelleen, niin kuin 
jumalalliset profeetat olivat tämän ja tuhannen muun 
ihmeellisen asian hänestä aikaisemmin ilmoittaneet.”

Juutalaishistorioitsija Josephus Flavius selosti 
noin 90 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen 

”Uskonto on 

uskoa ´johon
kin´ – 

Kristittynä e
läminen 

puolestaan 
tarkoittaa 

elämistä totaali
sessa 

elämänyhteydess
ä Jeesus 

Kristukseen.”
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Onko Jeesuksen olemassaolo      historiallisesti todistettu?

Muut raamatun ulkopuoliset lähteet todistavat 
Jeesuksen elämästä. Niin myös roomalainen 
historioitsija Tacitus ja keisari Hadrianin 
palveluksessa oleva roomalainen hovivirkamies 
Sueton sekä roomalainen Vähä-Aasian Bithyni-
an hallintomies Plinius Secundus.

Napoleon, joka kauhistutti sodillaan Euroop-
paa, kirjoitti elämänsä lopussa päiväkirjaansa: 

”Neljännesvuosisadan aikana en pystynyt alista-
maan yhtäkään manneraluetta, en edes kaikilla 
armeijoillani ja kenraaleillani. Ja tämä Jeesus voittaa 
ilman asevoimia vuosituhansien ajan yli kansojen ja 
kulttuurien.”

(Lähde: P. Fischer, ankarasti luottamuksellinen, Brendow)

”Neljännesvuosisadan aikana en pystynyt alista-

Viisi leipää ja kaksi kalaa 

Onko Jeesuksen olemassaolo      historiallisesti todistettu?

”Ainoa looginen päätelmä on: Usko Jeesus Kristukseen!”
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”Jumala ei tule 
kysymään 

minulta ikuisu
udessa, mihin 

kirkkoon ol
en kuulunut

. Yh-

dellä on vä
liä: Olenko löytä

-

nyt synneil
leni anteek

siannon 

Jeesuksen k
autta.”

Halusiko Jeesus      tehdä maailmanhistoriaa?
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Ei! Hänhän on sanonut: ”Minun valtakuntani ei ole 
tästä maailmasta.” (Johannes 18, 36) Jos hän olisi 
pitänyt edustamista tärkeänä, hän olisi toiminut 
kuin sotapäällikkö ”valloittaakseen” itselleen 
maailman takaisin. Kuningas, palatsissa syntynyt, 
kyllä, mutta tämä liikuttava vauvatarina? Ja tämä 
säälittävä navetta? Härän ja aasin luona? Taakse 
jätetyssä pesässä Beetlehemissä? Köyhimmissä 
olosuhteissa? Kysymys kysymyksen jälkeen. 

Ja kuitenkin Jeesus puuttui mittaamattomasti 
maailman tapahtumiin. Lukemattomat ihmiset ovat 
saaneet parannuksen, pelastuksen ja iankaikki-
sen elämän Hänen jumalallisten oppiensa kautta, 
johon kuului Hänen vallankumouksellinen ilmoitus 
jumalan rakkaudesta ja armosta. Niin siihen aikaan 
Israelissa kuin myöhemmin ympäri maailmaa 
meidän aikaamme saakka. Jumalan ilmestykset 
Israelin kansassa, Jeesus Kristuksen persoona ja 
pyhät kirjoitukset ovat toisiinsa aina erottamatto-
masti yhteydessä. Jeesus Kristus on Jumalan kutsu 
pelastumattomalle ja eksyneelle maailmalle. 

Jumalan tunnistamiseen tarvitaan Jumalan avaamia 
silmiä. Sen takia pitäisi kaikkien, jotka pilkkaavat 
Jumalaa, ja kieltävät hänen Poikansa Jeesus Kris-
tuksen olemassaolon, tietää, mitä raamattu heistä 
sanoo: Ihmiset, jotka uskottelevat itselleen: ”Ei 
Jumalaa ole lainkaan”, menettävät otteen todellisuu-
desta. (Psalmi 14,1) 

Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan 
ja sanoi: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, 
siitä että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta mutta 
ilmoittanut sen lapsenmielisille.” (Matteus 11,25)

Halusiko Jeesus      tehdä maailmanhistoriaa?

Malli Herodeksen temppelistä Jeesuksen aikana 
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Ben Hur  – Supermenestys – Bestseller
Elokuva, joka kiehtoi miljoonia maailmanlaajuisesti.

Kenraali L. Wallace tapasi junamatkan aikana 
eversti Ingersollin, tunnetun ateistin. Kaikesta 
mahdollisesta käytiin keskustelua. Myös 
”kristinuskon järjettömyydestä”. Wallace oli in-
noissaan keskustelukumppaninsa esittämästä 
pyynnöstä: ”Olette älykäs ja teillä on hyvä koulutus. 
Miksi ette kirjoita kirjaa, missä osoittaisitte, että 
kristinusko on järjetöntä ja Jeesus Kristus ei ole kos-
kaan elänyt?! Sehän olisi suurmenestys!” L. Wallace 
aloitti työnsä innoissaan. Häntä suorastaan 
kiehtoi ajatus tulla kuuluisaksi. Vuosikaudet 

hän keräsi materiaalia kirjallensa. Hän oli jo 
kirjoittanut neljä lukua, kun hän tunnisti, aivan 
kuin suoraan salamaniskusta, että Jeesus Kris-
tus oli todella elänyt. Hän oli jopa vakuuttunut, 
että tämä Jeesus oli vielä enemmän kuin pelkkä 
historiallinen henkilö. 

”Kaikki on muuttunut 

mullistavasti, kun 
Jeesus 

otti elämäni käsiinsä. Nyt 

vasta ymmärrän, mitä 

tarkoittaa olla o
nnelli-

nen.” 
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Ben Hur  – Supermenestys – Bestseller
Elokuva, joka kiehtoi miljoonia maailmanlaajuisesti.

L. Wallace polvistui ensimmäistä kertaa 
elämässään viisikymmenvuotiaana rukoillak-
seen. Hän pyysi Jeesus Kristusta, Jumalan 
Poikaa, pelastamaan hänet ja antoi Hänelle 
koko elämänsä. Sen seurauksena hän päätti 
kirjoittaa kirjansa neljä lukua uudestaan. Siitä 
tuli Bestseller ”Ben Hur”, josta myöhemmin 
kuvattiin maailmanlaajuinen elokuvamenes-
tys. L. Wallacesta tuli näin vaikutusvaltainen 
esimerkki radikaalisesta kääntymisestä Jeesus 
Kristuksen puoleen. 

Jumalan salaisuuksia ei tunnisteta silmäterällä. 
Ei myöskään pelkästään rationaalisilla harkin-
noilla, vaan sydämen silmillä, jotka Jumala on 
sitä ennen valaissut. Lue Efesolaiskirjeestä 1, 
18.
”Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Juma-
lan.” (Matteus 5, 8)

Lew Wallace
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...Ja he kirjoittavat edelleen...! 

Muutama sanomalehti ja aikakausilehti hauk-
kuu kirkkoa, kristinuskoa ja uskoa Jeesukseen. 
Kristinusko ajetaan ”henkisen typeryyden” 
nurkkaan. Se leimataan ”ei-tieteellisten” väit-
teiden tuotteeksi. ”Vanhanaikaiseksi”! 

Todellisuudelle alistumisen sijaan vastustetaan 
silti kiivaasti kehnoilla ja todistamattomilla 
väitteillä. Totuus lakaistaan maton alle. Eikö 
sillä tavalla ihminen sysää itsensä ”älyllisesti 
kelvottomana” syrjään? 

Yhä pitää paikkansa: ”Väite on vain silloin 
kumottu, kun vastatodistus on osoitettu.” Ja tähän 
päivään asti se saa odottaa itseään. Sen takia 
raamatun totuutta pilkotaan pieniksi pala-
siksi kaikella epärehellisyydellä ja valheella. 
Kriitikot tulevat siksi turhautumaan Jeesuksen 
sanaan yhä uudestaan. Jeesus sanoo: ”Taivas 
ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.”
(Matteus 24, 35)

”Ei ole olemassa ketään, 

joka voisi muuttaa ihmisen 

elämän niin perusteel
lisesti, 

kuin Jeesus Kristus.” 
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...pöyristyttävää!

Kristikunta ja sen muutama virallinen edustaja 
ovat kanssasyyllisiä puutteellisesta uskon-
tunnustuksensa uskottavuudesta. Se, mitä 
evankeliumista - Jeesuksen hyvästä ilmoituk-
sesta - on tehty, on järkyttävää! Ja mitä kaikkia 
järkyttäviä asioita on, luultavasti Jumalan 
nimessä, tapahtunut: Uskonsotien häpeä – jul-
ma inkvisitio, jonka johdosta täysin viatto-
mat ihmiset joutuivat jättämään elämänsä. 
”Kristillistä väärää rahaa” on paljon liikkeellä. 
Ei kaikessa, johon kristikunta on mieltynyt, ole 
Kristusta sisällä. 

...pöyristyttävää!

”Sydämestäni putosi iso ja 
raskas kivi, kun minusta tuli 

kristitty. Kurja syyllisyyden 
tunne on poissa. Nyt vasta 
tiedän, mitä huoleton ja 

puhdas nauraminen tarkoittaa.”
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Ei ihme...

Miksi niin vähäiset ihmiset tunnustavat rohkeasti raamatulla olevan aukto-
riteettiasema kaikilla elämän osa-alueilla? Onko ihme, että nainen tai mies 
kääntyy pettyneenä pois kuullessaan jotain raamatusta? 

Onko se ihme, että suurin osa ihmisistä kokee saarnan erittäin tylsäksi? 
Samalla Jumalan sana on eloisa! Missä vielä pidetään raamatullisia totuuk-
sia perusteina uskolle ja elämälle arvossa? 

Siellä, missä Jeesus Kristusta ja Jumalan sanaa selkeästi saarnataan, voivat 
ihmiset kokea luottamusta.

Tunnistatteko eron ”kristillisen kulttuurin” ja sen vaatimuksen välillä, mitä 
Jumala Pyhässä Raamatussa sanoo?

Kun kirkot tai kristilliset seurakunnat jättävät Pyhän Raamatun perustuk-
set, he menettävät auktoriteettiasemansa. Näin he päätyvät sekasortoon. 
Heistä tulee epäuskottavia. He tekevät itsestään naurettavia. 

Kun ihminen halukkaasti avautuu ajanhengelle ja myyttien sekä mystiikan 
taialle, eikö hänestä tule silloin automaattisesti sokea sokeidenjohtaja?

Sen sijaan, että kirkko olisi maailmalle vastapainoksi, tulee siitä ”maailman-
kirkko”.

Sen sijaan, että kirkko loistaisi valona tässä orientoitumattomassa maail-
massa, tulee siitä virvatuli!massa, tulee siitä virvatuli!

Virvatuli 
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”Ennen ajattelin, että lapsikaste 
tekee meistä kristittyjä. Se oli 
kohtalokas erehdys! Raamattu 

sanoo aivan selkeästi: Kristityksi 
tulee vain katumuksen ja uskon 
ja sen kautta, että luovuttaa 

elämänsä henkilökohtaisesti Jeesus Kristukselle.”

Hubble-avaruusteleskooppi
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Raamattu, hämmästyttävä kirja!
Ainutlaatuinen, ainutkertainen!

Raamatun keskus on Jeesus Kristus. Sen va-
losäde muistuttaa majakkaa maailmanhis-
torian aallokossa. Se on monelle hävinnyt 
keidas aavikolla. Ei ihme, että seurauksena 
ovat henkinen laimeus ja tuhannet eksymi-
set, kun sen sanomasta ei välitetä! Jeesus 
Kristus ja raamattu ovat erottamattomasti 
yhteydessä toisiinsa. Sitä luettaessa voi 
tuntea ikuisuuden henkäyksen. Jumala 
liikuttaa puheensa kautta. Raamatun 
suvereenius on niin vaikutusvaltainen, 
että joko sen vaatimuksiin alistuu tai 
sen sisältöä karkaa. Tässä hieman, 
mitä Teidän on ehdottomasti tiedettävä 
raamatusta: 
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Raamattu, hämmästyttävä kirja!
Ainutlaatuinen, ainutkertainen!

Tässä hieman, mitä teidän on ehdottomasti tiedettävä raamatusta:

Synty 1600 vuotisella ajanjaksolla (1500 eKr. – 
100 jKr.)

Noin 40 asianomaista kirjoittajaa: Kuninkaita, 
paimen, kalastajia, pappeja, valtionvirkailijoita 
...

Laajuus: 66 kirjaa – noin 1300 sivua!

Teema: Jumalan pelastushistoria ihmisten 
kanssa.

Keskipiste: Jeesus Kristus 

Ainutkertaisuus: Jumalan hengen inspiroima. 
Kirjoitettu Jumalan toimeksiannosta pyhien 

profeettojen kautta. Ihmeellisellä tavalla 
Jumalan valvoma prosessi. Ilman virheitä ja 
ristiriitoja. Tähän päivään asti tuhansille kielille 
käännetty. Muuttumattomana tähän päivään 
säilynyt. Miljoonittain luettu ja rakastettu.säilynyt. Miljoonittain luettu ja rakastettu.

”Voin sietää kohtaloani 
vain siksi, koska tiedän Jeesuksen lohduttavan, 

ymmärtävän ja rakasta-van minua.”
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Mitä raamattu      sanoo Jeesuksesta?
Tehkää mielenkiintoinen löytö!

Jumalan nimet, hänen tittelinsä ja 
ominaisuutensa vanhassa testamen-
tissa ovat samat, jotka viittaavat uu-
dessa testamentissa Jeesus Kristuk-
seen. Sen seurauksena on selkeää, 
että Jeesus Kristus on Jumala. 
”Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä” 
(1. Johannes 5, 20)

Vain muutama valikoitu raamatunkohta van-
hasta testamentista. Ne viittaavat profeetalli-
sesti Jeesus Kristukseen, Jumalan Poikaan.  

Me löydämme toteutuksen uudesta testamentista.

Jeesuksen tulo: 

Hänen syntymä: Jesaja 9,5-6; 7,14
Toteutunut: Luukas 1,26-38; 2,1-20

Syntymäpaikka: Miika 5,1
Toteutunut: Luukas 2,4.15

Pako Egyptiin: Hoosea 11,1 
Toteutunut: Matteus 2,14-15

Hänen tehtävä: Jesaja 59, 20
Toteutunut: Markus 10,45; 
Kirje roomalaisille 3,24

Hänen ihmeet: Jesaja 35,5-6; 42,7
Toteutunut: Matteus 11,5; 
Luukas 18,35-43 jne. 
Hänen vainoaminen ja hylkäys: Psalmi 56 ja 69
Toteutunut: Matteus 26,3-4; Luukas 19,4

Juudaksen petos 30 hopearahasta:
Sakarja 11,12; Psalmi 55,14-14.24
Toteutunut: Luukas 22,1-6; 
Matteus 26,47-54; Matteus 27, 3-10

Väärä syyte:
Psalmi 109,2-3
Toteutunut: 
Matteus 26,59-60

Pilkka: Psalmi 22,7-8
Toteutunut: Matteus 22,27-30; Luukas 23,35-37

Ristiinnaulitseminen: Psalmi 22,15.17
Toteutunut: Matteus 27,32-56; 
Johannes 19,17-18

Mitä raamattu      sanoo Jeesuksesta?

Väärä syyte:
Psalmi 109,2-3
Toteutunut: 
Matteus 26,59-60

Psalmi 22,7-8
Toteutunut: Matteus 22,27-30; Luukas 23,35-37

Tosi 
Jumala 

Hänen elämänsä          maan päällä

Hepr. 5,7; 
1.Piet. 4,1;
 1.Joh 4,2

Pelastus

Va
pa

ut
us

Anteeksianto

Sovitus

Sovinto Puhdistus

Mat 1,21; 18,11; 
Joh 10,9; 12,47; 
1.Tim 1,15; Tit 3,5; 
Kol 1,13; Efes. 2,8; 
Hepr. 2,10

Mat 26,28; Kol 
1,14; 2,13; 
Hepr. 9,22; 10,18; 
Efes. 1,7

Kol 1,20-21; 
2.Kor 5,18-20; 
Room. 5,10-11

Hepr. 2,17; 
1.Joh 2,2; 4,10

1.Piet 1,18-19; 
Hepr 9,12,15; 
Efes. 1,7; 
Kol 1,14; 
1.Kor 1,30; 
Room. 3,24

Johannes 19,17-18
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Mitä raamattu      sanoo Jeesuksesta?
Tehkää mielenkiintoinen löytö!

Hänen pukunsa arpominen: Psalmi 22,19
Toteutunut: Johannes 19,24

Ei murtuneita luita: Psalmi 34,21
Toteutunut: Johannes 19,33.36

Lävistetty: Psalmi 22,17; Sakarja 12,10
Toteutunut: Johannes 19,18.34

Vapaaehtoinen kuolema: Psalmi 40,7-9
Toteutunut: Johannes 10,17; 15,13

Edustava kärsimys: Jesaja 53,4-6.12
Toteutunut: Matteus 8,16-17; 1. Piet. 2,24

Hänen ylösnousemus: Psalmi 16,9-11; 30,4; 118,17
Toteutunut: Johannes 20

Hänen taivaanastuminen: Psalmi 68,19; 110,1
Toteutunut: Apostolien teot 1,9-11

Hänen toinen tulonsa: Sakarja 12,10; 14,3-5
Tulee vielä toteutumaan:
Ilmestyskirja 19 ja 20

Jeesus Kristus on Jumala!
Monet raamatunkohdat osoittavat 
tämän hämmästyttävän totuuden. 

Lukekaa esimerkiksi: 
Johannes 1,1 

1. Johanneksen kirje 5,20 
Room. 9,5 

Hepr. 1,8-10 
Titus 2,13 

Johannes 10,30 
Johannes 14,9

Mitä raamattu      sanoo Jeesuksesta?
Tehkää mielenkiintoinen löytö!

Tosi 
ihminen

Hänen elämänsä          maan päällä

Room. 8,3; 
1.Tim 3,16

Pelastus

Lunastus

Anteeksianto

Sovinto Puhdistus

Va
nh

ur
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au
s

Mat 1,21; 18,11; 
Joh 10,9; 12,47; 
1.Tim 1,15; Tit 3,5; 
Kol 1,13; Efes. 2,8; 
Hepr. 2,10

Mat 26,28; Kol 
1,14; 2,13; 
Hepr. 9,22; 10,18; 
Efes. 1,7

1.Kor 6,20; 
Ilm. 5,9

Ap. t. 13,39; 
Room. 3,24; 
4,25; 5,19; 
1.Kor 6,11

1.Joh 1,9; 
Hepr. 9,14; 9,22 Rukous hänen 

vihollistensa puolesta: 
Psalmi 109, 4

Toteutunut: Luukas 23,24

Huuto ristillä: Psalmi 22,2 
Toteutunut: Johannes 19,30

Kuolema rikollisten joukossa: Jesaja 53,9.12
Toteutunut: Luukas 23,33
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Sana
Johannes 1,1-3

El Shaddai
(= Jumala, Kaikkivaltias)

1. Mooses 17,1

Ik
uis

uu
s

Lu
om

ak
un

ta

profeetallisesti

Kolmiyhteinen Jumala

Jeesuksen palvelustyö: 

Aika Eedenissä Omantunnon aika Ihmisten hallintoaika 
Patriarkkojen aika Abraham, 

Isaak ja Jakob

α
Alfa Ilmestyskirja 22,13

 ”Joka oli …” Ilmestyskirja 1,4

”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti.” – Kirje heprealaisille 13,8   Hänen loisto, ennen aikaa, ajassa ja kaikessa ikuisuudessa. Johannes 17, 1.5

Maailman
ja ihmisen
luominen
1. Mooses 1

Ihmisen 
syntiinlan-
keemus. 
1. Mooses 3

Häätö 
Eedenin 
puutarhasta

Vedenpaisumus, 
Nooan arkki 
1. Mooses 6-9

Tornin rakennus
Babylonissa

1. Mooses 11

Israel Egyptissä
2. Mooses 1-11

Täältä se 
löytyy:

Raa-
mattu 
sanoo: 

”Uskon kautta me ymmärrämme, 
että maailmat on luotu Jumalan 
sanalla: näkyvä on syntynyt 
näkymättömästä.” 
Kirje heprealaisille 11,3 

”Kun Herra näki, että ihmisten 
pahuus oli suuri maan päällä ja että 
heidän ajatuksensa ja pyrkimyk-
sensä olivat kauttaaltaan pahat 
koko päivän.” 
1. Mooses 6, 5

1. Mooses 1-3 1. Mooses 4-9 1. Mooses 10-11 1. Mooses 12-50

Kristus ikuisuudessa 

Lu
om

ak
un

ta
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Kristuksen elämä ja palvelustyö

Patriarkkojen aika Abraham, 
Isaak ja Jakob

Lain aika

„ Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, …”  
 2. kirje korinttilaisille 5, 19

”Jumala teki hänet, joka oli puhdas synnistä, synniksi, jotta 
me saisimme hänessä vanhurskauden, joka Jumalan edessä 
kelpaa.” 
 2. kirje korinttilaisille 5, 21

Jahve
(= Olen se, kuka olen) 

Tällä nimellä paljastunut 
Vanhassa Testamentissa 

2. Mooseksen kirjassa 3, 14; 6, 3

 ”Joka oli …” Ilmestyskirja 1,4 ”… joka on …” 

”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti.” – Kirje heprealaisille 13,8   Hänen loisto, ennen aikaa, ajassa ja kaikessa ikuisuudessa. Johannes 17, 1.5

Lähtö Egyptistä
2. Mooses 12-13

Lainsäädäntö 
2. Mooses 20

Aavikkovaellus 

Israelin 
historia 

Kuninkaat
Profeetat

Jeesus Kristus

papillisesti

2.-5 Mooses, Joosua, Tuomarit, Samuel, Kuninkaat, 
Aikakirjat, Profeetat Malakiaan asti. Uusi testamentti: Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumit

”Sillä se, joka muuten kaikessa 
noudattaa lakia mutta rikkoo 
sitä yhdessä kodassa, on syypää 
kaikilta kohdin.” 
Jaakobin kirje 2, 10 

”Itse, omassa ruumiissaan, hän 
>>kantoi meidän syntimme<< 
ristinpuulle.”  
1. Pietarin kirje 2,24 

„Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka 
ottaa pois maailman synnin!”  
Johannes 1,29

Golgata

Jeesus Kristuksen syntymä 
Luukas 2; Matteus 1

1. Mooses 12-50

Je
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n 
Kr

ist
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se
n 
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nt
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ä

Kristus tulee ihmiseksi

Ylö
sn
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Raa-
mattu 
sanoo: 

Seurakunnan aika
Israelin suuri ahdistus  

” … joka on tuleva.” Ilmestyskirja 1, 4 

Tuhatvuotisen valtakunnan aika

Herra Jeesus Kristus

Nyt! 
Päätöksen 
hetki

Jeesus Kristus, 
anteeksiannon armonovi jokaiselle, joka uskoo!

Antikristuksen aika
2. kirje tessalonikalaisille; 
Daniel 7,7; Ilmestyskirja 

13,1; 17,3

Jumalan tuomiot
Ilmestyskirja 4-19

1.k
irj

e t
es

sa
lon

ika
lai

sil
le 

4,
13

-1
8

Öljymäki
Helluntai. 
Pyhän Hengen vuodatus 
Apostolien teot 2

„Usko Herraan Jeesukseen, 
niin sinä pelastut.” 
Apostolien teot 16, 31 

”Kun me tunnustamme syntimme, niin Juma-
la, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa 
meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät 
kaikesta vääryydestä.” 
1. Johanneksen kirje 1, 9

”Meidät, jotka olemme viele elossa ja 
täällä jäljellä, temmataan sitten yhdes-
sä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin 
Herraa vastaan. Näin saamme olla aina 
Herran kanssa.” 
1. kirje tessalonikalaisille 4,17

Apostolien teot, uustestamentilliset kirjeetTäältä se löytyy: Ilmestyskirja mm. Jesaja 11; Miika 4; Ilmestyskirja 20

Päätöksen 

anteeksiannon armonovi jokaiselle, joka uskoo!

Elämän               
               

               
      tie

Jeesus tulee taas!

Us
ko

vie
n 

ylö
st

em
pa

us
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Kristuksen elämä ja palvelustyö

Ik
uis

uu
s

„Jumala kaikki kaikessa “

1 kirje korinttilaisille 15, 28
” … joka on tuleva.” Ilmestyskirja 1, 4 

Tuhatvuotisen valtakunnan aika

Kuninkaitten kuningas
Herrojen herraJeesus palaa 

voimassaan ja 
kirkkaudessaan 
takaisin
Sakarja 14,4
Matteus 24 

Jeesus Kristus hal-
litsee kuninkaana 

Suuri valkea valtais-
tuin, lopputuomio

Ilmestyskirja 
20,11-15; 2. Pietarin 

kirje 3, 7

Uusi taivas ja uusi maa
2. Pietarin kirje 3,13
Ilmestyskirja 21,1 

Ikuinen kuolema 
tulijärvessä 

Ilmestyskirja 20, 10

”Kehotimme ja rohkaisimme teitä, että 
eläisitte Jumalalle kelpaavaa elämää, joka 
kutsuu teitä omaan valtakuntaansa ja omaan 
kirkkauteensa. ”  
1. kirje tessalonikalaisille 2, 12

”Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt 
elämän kirjasta, heitettiin tuohon 
tuliseen järveen.”
Ilmestyskirja 20, 15 

kuninkaallisesti

mm. Jesaja 11; Miika 4; Ilmestyskirja 20

Ω
Oomega

Pelastetut Herran kirkkaudessa
Jeesus tulee taas!
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Viehätys Jeesuksesta
Kukaan ei ole muuttanut maailmaa niin kuin Jeesus.

Näkymä Genesaretinjärven yllä

Hän saarnasi Jumalan sanaa suurella valtuudel-
la. Mielenkiintoista: 90 % lainsäädännöstäm-
me ja kulttuurimme monenlaisilla toiminnoilla 
on juuret raamatussa. 

Raamattu puhuu avioliitosta ja perheestä, ih-
misarvosta ja ympäristönsuojelusta. Se puhuu 
”sosiaalisesta verkosta”. Se viittaa ”julkiseen 
järjestykseen” ja elämän suojeluun. 

Jeesus samastui totaalisesti raamatun sisäl-
töön. Täten hän on Jumalan sanan muunnos. 
Hänen kauttaan me oikeastaan vasta tunnis-
tamme Jumalan ja hänen rajattoman rakkauten-
sa meitä ihmisiä kohtaan. 

Sen takia Jeesus tuli meidän luokse. Siksi 
hänestä tuli ihminen kuin me. Hänet voitiin 

konkreettisesti nähdä. Kuitenkin ilman syntiä. 
Hän oli niin sanotusti Jumalan sana kahden 
jalan päällä. Jumala ”käsin kosketeltavissa!”

Juuri niin sanoo raamattu: ”Sana tuli lihaksi ja 
asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen 
kirkkauttaan …” (Johannes 1,14)

Jeesuksen kautta Jumala puhui meille inhimilli-
sesti ja samalla jumalallisesti. Kirje heprealai-
sille 1, 1-2 sanoo: ”Monet kerrat ja monin tavoin 
Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, 
mutta näinä viimeisinä aikoina hän on … puhunut 
meille Pojassaan.”

Ja tämän selkeästi ja yksiselitteisesti. 
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Jeesus elää – hän on todelli-
sesti olemassaoleva!

Tieteistä kiinnostunut tietää: Jokaisen väitteen 
pitää tulla samoilla periaatteilla samaan 
tulokseen, jos se haluaa saada tieteellisyy-
den hyväksynnän. Kun esimerkiksi sähköä 
johdattavat miinus- ja pluskaapeli yhdiste-
tään eristäytymättä toisiinsa, on tuloksena 
oikosulku. On yhdentekevää, missä maassa 
tai mihin kellonaikaan tai missä olosuhteissa 
tämä tapahtuu. Sen ohessa tullaan aina samaan 
tulokseen: Sähkön voima voidaan kokea. Olisi 
typerää kieltää sähkön todellisuus. 

Näin on laita myös Jeesuksen kanssa. Väite, 
että Jeesus elää ja hänet voi henkilökohtaisesti 
kokea, on milloin tahansa ymmärrettävissä. 
Niin ovat monet Jeesukseen uskovat ihmiset 

monien sukupolvien ajan yhä uudestaan koke-
neet, että Jeesus pelastaa, parantaa, lunastaa 
ja varjelee. Jeesus vapauttaa ja tekee epäon-
nistujista täysin uusia ihmisiä. Ihmiset kokivat 
voiton synnistä. He kokivat voiton kaikesta 
pimeydestä. 
Jeesus on todellinen! Hän elää! 
Silloin – ja tänään!
Hänet voi kohdata henkilökohtaisesti.

monien sukupolvien ajan yhä uudestaan koke-

„Vain siitä olen murheellinen, että en uskonut elämääni aikaisemmin Jeesuksen haltuun!”
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„13-vuotiaana jengissä! 
Hasis, olut ja kova 
kama antoivat minulle 
potkua. Tappelin 
usein. Oli riitaa. 
Tavarat lentelivät. 
Sitten siitä 
seurasi aina sama 
asia: rikosilmoitus. 
O i k e u d e n k ä y n t i . 
N u o r i s o r a n g a i s t u s . 
Vankila – usein myös 
rahasakko. Mikään ei 
auttanut. Myöhemmin asuntomurtoja. 
Kauppatalot eivät olleet enää turvassa 
minulta. Jokapuolelta otin tavaroita 
mukaan. Hirveää! Sitten tapahtui kauhea 
onnettomuus. Ei enää saatu kurvissa 
käännetyksi. Lennätinmastossa oli loppu. 
Yksi kuoli. Olin shokissa. Sairaalan jälkeen 
– työpaikanhaku. Kävin siellä sun täällä 
tilapäistöissä. Sitten sain loistokkaan idean: 
”Tehdään musiikkia! Perustetaan bändi!” 
Kosteiden bileiden seurauksena minusta 
tuli alkoholiriippuvainen. Näissä kahleissa 
olin kauan kiinni. Se oli katastrofaalista! 
Seuraavaksi asepalvelus. Salainen seuralaiseni 
oli tuollakin alkoholi. Sitten tuli huumeet!!! 
Olin niin loppu, etten voinut edes lausua 
oikein nimeäni. 26-vuotiaana olin ihan 
lopussa. Humalassa painoin 100 Kiloa. 
Sitten Delirium … julmat vieroitusoireet. 

Se oli yhtä helvettiä. 
Näinä pahoina aikoina 
joku puhui minulle 
Jeesuksesta. Syvällä 
sisälläni tunsin, 
että ihmiset olivat 
oikeassa siinä, mitä 
he Jeesuksesta 

puhuivat. Niin 
he yhä uudestaan 

väittivät, että 
Jeesus elää ja rakastaa 

minua. Heidän sanansa osuivat 
kuin nuolet sydämeeni. Ja sitten sain 
kokea luottamusta. Avasin varovaisesti 
elämääni, kunnes olin kaikki, ja ihan kaikki 
tuonut esiin. Katsoin syntistä elämääni. 
Näin syyllisyyteni ja pyysin Jeesukselta 
anteeksiantoa. Päätökseni seisoi vakaasti: 
Jos elämälläni on tarkoitus, Jeesuksen on 
määrättävä se. Ja todentotta! Hän liikutti 
minua. Luovuin kiintymyksestäni alkoholiin 
ja huumeisiin. Heti siitä hetkestä lähtien! 
Syyllisyydentuntoni olivat äkillisesti 
hävinneet. Ilo ja valo täyttivät elämäni. 
Jumalan rakkauden voima teki minut 
täysin uudeksi.    Ja nyt? Olen onnellisesti 
naimisissa. Kolme lasta. Tulevaisuuteen 
katson rohkeudella, koska Jeesus määrää ja 
ohjaa elämäämme. 

Janne

Janne kertoo tarinansa

34



Kristallinkirkkaita sanoja! 

Kirkkaasti loistavia totuuksia. 
Lukemattomat ihmiset kaikista yhteiskuntaluokista ovat 
elämässään kokeneet ne konkreettisesti. Heidän elämänsä 
muuttui tavalla, jota he eivät ennen koskaan pitäneet 
mahdollisena. Missä ennen epätoivo lannisti tunnelman ja 
tulevaisuudenpelko vaiva-
si sydämiä, ovat nyt elä-
mänrohkeus, iloinen var-
muus ja aito elämänilo. 
Unohtakaa täten kaikki 
vääristyneet fantasiaku-
vat Jeesuksesta.

Jeesus sanoo: „Minä olen elämä.“ (Johannes 14, 6)
Joka uskoo Jeesukseen, hänen elämällään on tarkoitus. 

Jeesus sanoo: ”Minä olen maailman valo.” (Johannes 8,12)
Joka uskoo Jeesukseen, ei enää hortoile avuttomasti pimey-
dessä. 

Jeesus sanoo: ”Minä olen elämän leipä.” (Johannes 6, 35) 
Joka uskoo Jeesukseen, hänen elämännälkänsä tulee tyydy-
tetyksi. 

Jeesus sanoo: ”Minä olen portti.” (Johannes 10, 9)
Joka uskoo Jeesukseen, on tullut kotiin Jumalan luokse.

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen.” (Johannes 10, 11)
Joka uskoo Jeesukseen, kokee hänen ihmeellisen huolenpi-
tonsa. 

Jeesus sanoo: ”Minä olen ylösnousemus.” (Johannes 11, 25)
Joka uskoo Jeesukseen, ei pidä pelätä kuolemaa. 
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Jeesus  –  kukaan ei ole niin kuin SINÄ!

Pyhä, puhdas, ilman syntiä,
vanhurskas, täynnä rakkautta,
armelias, uskollinen, rehellinen …

Myös pahimmat vihaajasi 
täytyvät myöntää: Jeesus, 
sinä olet ainutlaatuinen – 

ainutkertainen -hämmästyttävä 
– kirkas! 

Jeesus – ei mikään myytti, eikä legenda! 

Ei mikään keksitty kansanomainen sankari 

niin kuin Wilhelm Tell. Jeesus Kristus – 

elävä, todellinen HERRA. Koettavissa. Silloin 

aikoinaan kuin tänäänkin. Samalla kun 

kaikkien uskonnonperustajien pitää joskus 

kuolla, Jeesus elää – hän on ikuinen elävä 

Jumala.

Jeesus – verraton – hämmästyttävä!

Onko yhtäkään toiveidemme mukaista 

ominaisuutta, jota Jeesuksella ei olisi ollut? 

Ette löydä yhtäkään!

Jeesus – rakkaus
Hän rakastaa ihmisiä, koska he ovat 

Jumalan luomakunta. Ilman eroja, 

poikkeuksetta! Sellaisina kuin he ovat. 

Sydämestä, puhtaasti. 

Johannes 15, 25-27

Jeesus – kärsivällisyys
Kärsivällisesti kuunteleva ja sietävä. Hänen 
luonaan tuntuu, että on joku, joka varaa 
aikaansa intiimeimpiin ongelmiimme ja 
huoliimme. 
Johannes 4, 1-26

Jeesus – tarkkaavaisuus
Inhimillinen epäonnistuminen ei tehnyt 
häntä välinpitämättömäksi. Kuinka 
usein hän oikaisi kömmähdyksiä. Paljasti 
sen ohella oman kirkkautensa. Hänen 
opetuslapsensa olivat vaikuttuneita 
Jeesuksesta, kuinka tarkkaavaisesti hän 
kohteli ihmisiä. 
Johannes 2,1-12

Jeesus – pyhyys
Kun oli kyse Jumalan kunniasta, hänen 
taivaallisesta Isästään, hänestä tuli suora. 
Hän riitaantui jokaisen kanssa, joka halusi 
tehdä Jumalan talosta ”kauppatalon”. Hänen 
pyhä olemus oli niin vaikutusvaltainen, että 
ihmiset kohtasivat hänet kunnioituksella. 
Johannes 2, 13-22

Jeesus – huomaavaisuus
Se tulee ristillä selväksi. Hänen 
rakkaimpansa maan päällä, Hänen 
äitinsä, oli näinä jäähyväisten tunteina 
Hänen sydämessään. Vaikka Jeesus kärsi 
sanomattomista kivuista, piti Hän äidistään 
huomaavaisesti huolta. 
Johannes 19, 25-27
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Jeesus  –  kukaan ei ole niin kuin SINÄ!

Jeesus – anteliaisuus
Ihmiset kävelivät Jeesuksen perässä. 

Joka paikkaan, johon hän tuli, kokoontui 

ihmismassa. Jännittyneinä he kuuntelivat 

häntä. Hän ruokki tuhansia leivällä. Kukaan 

ei lähtenyt kotiin nälkäisenä. Johannes 6, 

1-15

Jeesus – sääli
Kun ihmiset olivat syvässä syyllisyydessä 

ja synnissä juuttuneina, hän ei osoittanut 

heitä sormellaan. He kävivät häntä sääliksi, 

huijarit, pettäjät, aviorikkojat ja roistot. 

Jeesus tunsi sydämet. Hän katsoi heidän 

omaatuntoaan. Jeesusta kävi sääliksi. 

Muutaman kerran hän jopa itki heidän 

puolestaan. Hän tunsi heidän hätänsä 

ja kaikki, mikä piti heidän elämäänsä 

kahleissa. Ja Jeesus vapautti heidät. 

Luukas 19, 1-10

Jeesus – herkkätuntoisuus
Ihmiset eivät arkailleet antaa Jeesuksen 

tietää intiimeimmistä ongelmistaan ja 

hädistään. Se oli niin hyvää tekevää olla 

hänen luonaan. Hän oli herkkätuntoinen 

ja reagoi aivan eri lailla kuin muut 

ihmiset. Hänen toiminta oli hellää, täynnä 

huomaavaisuutta. Jopa lapset etsivät hänen 

läheisyyttään. 
Luukas 8, 40-48

Jeesus – jumalallinen armahdus
Joka paikassa, johon hän tuli, paransi 
Jeesus sairaita. Hän huolehti heidän 
tuskistaan. Jeesus armahti kaikkia, jotka 
olivat hädässä. Yhä uudestaan hän näki 
avuttomia ihmisiä. Heidän pelokkaat 
sydämet kävivät Jeesusta sääliksi. Ja siellä, 
missä he päämäärättömästi hortoilivat ja 
olivat kuin lampaat paimenta vailla, otti 
Jeesus heidät luokseen. 
Matteus 9, 36

Jeesus – hyvyys
Jeesus tapasi usein täysin peloteltuja 
ihmisiä. He kertoivat Jeesukselle 
pettymyksistään. He toivoivat apua. 
Ystävällistä sanaa. Ymmärrystä. 
Jeesuksen sanat olivat kuin raikas vesi 
heidän kuivuneille sieluilleen. Hänen 
olemuksensa loisti niin paljon hyvyyttä, 
että häijyimmätkin tyypit luottivat häneen. 
Markus 1, 40-45

Jeesus – anteeksianto
Jeesus pystyi katsomaan sydämeen. 
Ihmisten ajatukset olivat hänelle esillä kuin 
avattu kirja. Hän ei sättinyt koskaan heitä 
heidän heikkouksistaan tai virheistään. 
Silti Jeesus tuomitsi heidän syntinsä. Joka 
vilpittömästi tunnusti syntinsä hänen 
edessään, hän antoi anteeksi ja päästi hänet 
sydämen syvässä rauhassa menemään. 
Luukas 5, 17-26
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Jeesus Kristus  –  niin erilainen kuin me ihmiset!

„Sinä rakastat, missä me ihmiset vain vihataan. Sinua käy sääliksi, kun me petämme 

toisiamme. Sinä kehut, missä me näemme vain pelkkiä virheitä ja heikkouksia. Sinä 

lahjoitat rauhan, missä me kylvämme vihaa. Annat meille elämäsi kuolemaan saakka, 

samalla kun me jumaloimme omaa paksua ja lihavaa ITSEÄMME.”

Epätoivoinen

Meidän syntiemme kautta olemme epätoivoisia ja ikuisesti erossa Juma-

lasta. Ilman pelastusta olemme matkalla kadotukseen. Kuitenkin Jumalan 

rakkaus on niin suuri, ettei hän tahdo, että me ikuisesti eksymme. Hänen 

sydämensä ei toivo mitään kauniimpaa kuin että me vastaanotamme hänen 

lahjansa: Hänen Poikansa Jeesuksen. 

Pelastumaton

Mikään niinkään hyvä työ tai vaivannäkö ei pysty meitä pelastamaan. Siksi 

Jeesus tuli! Hänen, synnittömän, piti sovittaa vanhurskaan ja pyhän Jumalan 

edessä se rangaistus, jonka me pilaantuneisuutemme ja syntiemme takia 

olimme ansainneet. Näin ollen Jeesuksesta on tullut meille eksyneille ja 

mahdottomille ihmisille ainoa tie pelastukseen. Ja tämä rakkaudesta!

Jeesus – 
”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei 

ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.” Apostolien teot 4, 12

Jeesus Kristus  –  

”Jeesus o
n aina 

lahjoitta
nut minul-

le enemmän kuin o
lin 

kuvitellut
.”
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Jeesus Kristus  –  niin erilainen kuin me ihmiset!

Vuoriristit symbolisoivat Jeesuksen voittoa. 

”Jumala on rakastanut 
maailmaa niin paljon, että 

antoi ainoan Poikansa, jottei 
yksikään, joka häneen uskoo, 

joutuisi kadotukseen, vaan saisi 
iankaikkisen elämän.” 

Johannes 3, 16
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Jeesus ristillä – 
Jumalan rakkauden huipentuma 

Luukas luku 22 ja 23 
Ei, ei se mikään voimaton epäonnistuminen 
ollut, vaan Jumalan hämmästyttävä pelastus-
suunnitelma. Ei mikään säälittävä tappio, vaan 
kirkas riemuvoitto. Jeesus tuli meille pelastaja-
na pelastaakseen meidät hirveältä kadotuksel-
ta ja helvetiltä. 

Siksi hän sovitti ristillä kuolemansa kautta mei-
dän syntimme ja syyllisyytemme, jotta Jumala 
ei tuomitsisi meitä niiden takia.  

Kun Jeesus otti syntimme kannettavakseen, 
häneen kohdistui Jumalan pyhä viha. Me olem-
me rikkoneet kaikkia Jumalan käskyjä vastaan. 
Poikkeuksetta! 

Kuitenkin Jeesuksen edustava uhrilahja ristillä 
toi meille rauhan Jumalan kanssa. 

Ja niin Jeesuksen vuodatettu veri puhdistaa 
jokaisen ihmisen, joka aidosti katuu syntejään 
ja syyllisyyttään. 

”Se on täytetty!” on kirkkain voitonjulistus, 
mikä koskaan on ollut! 

Se on täytetty!Se on täytetty!
Johannes 19, 30
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Luukas, luku 24 
Ei, Jeesus ei jäänyt hautaan makaamaan. Hän 
nousi kolmantena päivänä ylös. Hän elää tä-
nään! Ja koska hän elää, saa jokainen, joka Jee-
sus Kristukseen uskoo, ikuisen elämän. Henki-
lökohtaisen uskon kautta Jeesus Kristukseen 
otamme osaa Jeesuksen riemuvoitokkaaseen 
ylösnousemukseen. Ja tässä ylösnousemuksen 
voimassa on meille Jeesuksen nimessä voitto 
synnistä, kuolemasta ja paholaisesta taattu. 

Ja ne uskonnonperustajat? Eivätkö he ole lu-
monneet monia ihmisiä? Missä he ovat tänään? 
He ovat kuolleet. Mutta Jeesus elää!

Hän sanoo itsestään:

”Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä. 
Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja 
ikuisesti.” 
Ilmestyskirja 1, 17-18

Jeesus on ylösnoussut! 
Hän on synnin, kuoleman ja paholaisen voittaja.

Ei, Jeesus ei jäänyt hautaan makaamaan. Hän 
nousi kolmantena päivänä ylös. Hän elää tä-

Kalliohaudan portaikko
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Kaksi tietä – kaksi päämäärää.     Teillä on valinta! 

Tunnistakaa itsenne Jumalan 
edessä synnintekijäksi, 
joka on ansainnut hänen hurskaan 
vihansa.

Ottakaa anteeksianto lahjana 
uskossa vastaan. Jeesuksen
vuodatettu veri puhdistaa meidät 
kaikesta synnistä.

Luottakaa Jumalan sanaan. Mitä 
Jumala sanassaan lupaa, 
sen hän pitää aina. Hän on totuus. 
Hän ei voi valehdella. 

Tunnustakaa syntinne ja syyllisyy-
tenne rukouksessa. 
Ja pyytäkää anteeksiantoa. 

Ikuinen kuolema 

Valitkaa elämä! 
Tarttukaa Jeesuksen pelastavasta kädestä. Tehkää ainoa oikea päätös.

1.
2.

3.
4.
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Kaksi tietä – kaksi päämäärää.     Teillä on valinta! 

Jeesus sanoo:
”Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät 
avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie 
kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea 
se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!” 
 Matteus 7, 13-14

„Joka uskoo itsensä 
Jeesus Kristuksen 

haltuun, ei jää mistään 
paitsi, hän voittaa kaikki!“ 

Ikuinen elämäIkuinen elämä

43



Rukous

Etsikää itsellenne rauhallinen paikka

Rukouksessa voitte ottaa elämäänne Jeesus 
Kristuksen henkilökohtaisena pelastajana vas-
taan. Hän ottaa sananne vakavasti. Hän kuulee 
Teitä, kun puhutte hänelle. Etsikää hiljainen 
paikka, jossa voitte häiriöttä puhua hänen 
kanssaan. Näin saatte puhua hänelle: 

Herra Jeesus Kristus, olen raamatun 
kautta tunnistanut, että olen eksynyt 
synnintekijä. 

Minä tarvitsen sinua. Sinulle tunnustan syn-
tini ja syyllisyyteni. Tähän päivään asti olen 
yrittänyt pärjätä elämässäni omilla voimillani. 
Ole hyvä ja anna minulle anteeksi valheeni, 
vihani, kateellisuuteni, rakkaudettomuuteni, 
epäoikeudenmukaisuuteni, moraalittomat 
elämäntapani. (Ja nyt tunnustakaa kaikki, mikä 
Teille tiedostuu syyllisyydeksi.)

Pahoittelen ja kadun kaikkea syvällä 
sydämessäni. Puhdista minut. Anna minulle 
anteeksi. Veresi ristillä on myös vuotanut mi-

Puhukaa rukouksessa Jumalan kanssa.
Yhtä yksinkertaista, kuin puhelimella soittaminen.
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”Kun me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on us-
kollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puh-
distaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1. Johanneksen kirje 1, 9

nun puolestani. Sinun tulee määrätä elämääni 
tästä päivästä lähtien. Kaikessa! Muuta minut 
niin, että se miellyttää sinua. Sinulle avaan 
nyt sydämeni. Ota sinä elämässäni ensimmäi-
nen paikka. Tee minusta Jumalan lapsi. Sinä 
lupaat: Jokainen, joka ottaa sinut vastaan, 
hänestä tulee Jumalan lapsi! (Johannes 1,12) 
Ja koska pidät sen, mitä lupaat, saan olettaa, 
että olet ottanut minut Jumalan lapsena 
vastaan. Luotan täysin sinun pyhiin suostu-
muksiisi. 
Puhdista minut myös synneistä, jotka eivät 
ole minulle tällä hetkellä tietoisia. Puhdista 
minut myös kaikista pimeistä kiintymyksistä 
taikauskoon, ennustukseen, ja noituuteen, 

ja vapauta minut niistä. Ja nyt sanon itseni 
Jeesuksen nimessä irti Saatanasta ja eroan 
kaikesta pimeydestä ja kaikesta, joka on 
sitonut henkeäni. 
Herra Jeesus, ota nyt haltuusi valta elämäs-
säni. Sinua minä haluan palvella. Seurata 
sinua, minne minut ohjaatkin. Aamen.sinua, minne minut ohjaatkin. Aamen.

Viimeisellä tunnilla minulle on vain yhdellä väliä: Kuulunko Jee-sukselle? Kaikki muu on minulle toisarvoista.

Pohtikaa elämäänne

Puhukaa rukouksessa Jumalan kanssa.
Yhtä yksinkertaista, kuin puhelimella soittaminen.
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Entä nyt? 

Kiittäkää joka päivä 
pelastuksestanne. Kiittäkää 
anteeksiannosta. Kiittäkää ikuisesta 
elämästä. Kiittäkää siitä, että olette 
nyt Jumalan lapsi, koska Jumala on 
sanassaan niin luvannut. 
 Kirje kolossalaisille 1,12

Sanokaa muille, että elämänne 
kuuluu nyt Herra Jeesukselle. 
Selittäkää muille, miten tien 
pelastukseen voi löytää.
 1. kirje tessalonikalaisille 1,8-10

Iloitkaa! Siihen Teillä on syytä, 
sillä te kuljette valoisaa, ikuista ja 
kirkasta tulevaisuutta kohti.  
 1. kirje korinttilaisille 2,9

Yhteys saman mielisten 
kanssa on tärkeää! Liittykää 
raamatulle uskolliseen kristilliseen 
seurakuntaan. 
 Apostolien teot 2, 42

Kastautukaa Herran Jeesuksen 
Kristuksen nimeen, sen jälkeen kun 
olette tunnustaneet uskonne. Jumala 
odottaa sitä. Raamattu sanoo: ”Ne, 
jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, 
kastettiin”
 Apostolien teot 2, 41

Usko on kasvuun     tarkoitettu

1.

2.

3.
4.
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Lukekaa päivittäin raamattua. 
Se antaa Teille elämänrohkeutta, 
uutta voimaa ja sisäistä vakautta. 
Se näyttää Teille oikean tien 
kirkkaaseen päämäärään.
Matteus 4, 4; Apostolien teot 17, 11.

Eläkää sen mukaan, mitä Jumalan 
sana sanoo! Sen kautta todistatte, 
että rakastatte Jumalaa! Tulkaa 
sen kautta esikuvaksi muille! 
Jumalaa kannattaa totella. Hän tulee 
siunaamaan Teitä runsaan mitoin. 
 Kirje roomalaisille 12, 1-2

„Myös silloin, kun kurjat 
elämänongelmat kohtaa-vat, tiedän, että Herra Jeesus Kristus tekee kaiken hyväksi.

Usko on kasvuun     tarkoitettu

5.

6.
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Jeesus tulee taas!   –  iloiseksi tekevä todellisuus

Hän on sanonut:  
„Katso, minä tulen pian.” Ilmestyskirja 22, 7

Päivä, jolloin hän tulee, on lähellä. Ajan merkit 
ovat todiste siitä, että Jeesuksen ennusteet 
raamatussa toteutuvat. Lukekaa Matteuksen 
evankeliumista luku 24 ja Luukaksen evanke-
liumista luku 21.

Tapahtumien kulku:
Ensiksi Jeesus tulee kaikkien niiden luokse, 
jotka ovat päättäneet kuulua hänelle. 

1 kirje tessalonikalaisille 4

Hän hakee heidät kotiin, taivaaseen, Jumalan 
ikuiseen kirkkauteen. Siellä ei ole enää tuskaa. 
Kuolema ei tule meitä erottamaan. Mikään sai-
raus ei tule meitä vaivaamaan. Siellä ei valu 
kyyneleitä. Kivut eivät ole häiritsemässä. Ei pi-
meyttä meitä pelottelemassa. Se on ikuinen 
koti, kaikkien vapautettujen Jumalan lapsien 
koti. 

Katso sivut 28-31 
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Jeesus tulee taas!   –  iloiseksi tekevä todellisuus

„Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ih-
minen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä 
Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakasta-
vat.” 
1 kirje korinttilaisille 2, 9

Sen jälkeen Jeesus tulee vapautettujen kanssa 
takaisin pitääkseen oikeudenkäynnin kaikkien 
jumalattomien kanssa. Elävien ja kuolleiden 
kanssa: ”Mutta sinä olet kova etkä sisimmässäsi 
tahdo kääntyä. Näin kartutat vihaa, ja se kohtaa 
sinut vihan päivänä, jolloin Jumalan oikeudenmukai- 
nen tuomio tulee julki. Silloin Jumala maksaa jokai-
selle hänen tekojensa mukaan.”

Kirje roomalaisille 2, 5-6

Kaikki synnintekijät, poikkeuksetta, tulevat tä-
risten polvistumaan Jeesus Kristuksen edessä. 
Jokainen kieli tulee myöntämään, että Jumala 
on oikeassa ja tunnustamaan, että kerran pil-
kattu Jeesus on HERRA, jotta Jumala, Isä, tulee 
kunnioitetuksi. Pilkkaajilta ja häpäisijöiltä 
lakkaa silloin nauru. Välinpitämättömät, jotka 
ovat kylmästi kääntäneet Jeesukselle selkän-
sä, tulevat pelästymään ja kauhistumaan. He 
saavat oikeudenmukaisen rangaistuksensa: 
ikuinen kadotus!

Kaikki synnintekijät, poikkeuksetta, tulevat tä-
risten polvistumaan Jeesus Kristuksen edessä. 

„Minusta ei ole mitään hirvittävämpää kuin maata pelastumattomien kuolinvuoteella.” 
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Tiedätkö, missä olet? 

Aikasi maan päällä on rajoitettu. 
Kuolema on meille jokaiselle 
väistämätön. Mikä on sinun 
ikuinen päämääräsi? Minne 
on matka? Kirkkauteen 
Herran Jeesuksen luo vai 
ikuiseen kadotukseen? 
Sinulla on valinta! 

Mikä tämä lyhyt elämä nyt on? 
Henkäys. Äänensävy, joka kestää 
hetken verran. Ehkä olet tehnyt uraa. Olet 

menestynyt. Saavuttanut kaiken 
elämässä. Kuitenkin ilman Jee-

susta olet menettänyt kaikki: 
ikuisen pelastuksesi. 

Päätä siksi oikein! Nyt on vielä 
aikaa. Jeesus tavoittelee sinua: 

”Minä seison ovella ja kolkutan. 
Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa 

oven, minä tulen hänen luokseen …” 
 Ilmestyskirja 3, 20

Aikasi maan päällä on rajoitettu. 
Kuolema on meille jokaiselle 
väistämätön. Mikä on sinun 
ikuinen päämääräsi? Minne 

Herran Jeesuksen luo vai 

Mikä tämä lyhyt elämä nyt on? 
Henkäys. Äänensävy, joka kestää 

menestynyt. Saavuttanut kaiken 
elämässä. Kuitenkin ilman Jee-

susta olet menettänyt kaikki: 
ikuisen pelastuksesi. 

Päätä siksi oikein! Nyt on vielä 
aikaa. Jeesus tavoittelee sinua: 

”Minä seison ovella ja kolkutan. 
Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa 

oven, minä tulen hänen luokseen …” 
 Ilmestyskirja 3, 20

Minun päätökseni: 
Päätökseni ottaa Vapahtaja ja Herra Jeesus Kristus vastaan

Nimi:

Päivämäärä: 

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan 
lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.”   Johannes 1, 12
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Käy vierailemassa verkkokaupassamme:
www.gbv-dillenburg.de

The Good Seed – päivittäinen kalenteri 
Jokainen sivu kalenterissa sisältää raamatunkohdan ja siihen sopivan 

tekstin. Jotkut sisältävät ilosanoman ja toiset ovat lukijoille vahvistuk-
seksi ja rohkaisuksi.

Lukekaa kalenteri internetissä osoitteessa: www.gbv-online.org!

Ladatkaa sovellus ”The Good Seed”!

Lukekaa kalenteri internetissä osoitteessa: www.gbv-online.org!

www.gbv-online.org

 eri kielillä
 maksuton
 Kirjoja
 Esitelmiä
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Jeesus
Mistään ihmisestä ei ole ollut niin ristiriitaisia mielipiteitä kuin Jeesus 
Kristuksesta. Jotkut rakastavat häntä kovasti ja sydämellisesti, toiset 
taas vihaavat häntä kuolemaan saakka. Suurin osa ihmisistä väistää 
Jeesus-teemaa kiusallisesti koskettuneina.

Ehkä sen takia, koska kaikki, mitä hän on sanonut ja tehnyt, herättää 
suuria tunteita. Hän tuntee ihmiset paremmin kuin kukaan muu. Hänen 
sanansa ovat totuus. Hänen luonaan tietää jokainen, mihin on elämäs-
sään matkalla. Niin tai näin. Ei, kukaan ei ole koskaan herättänyt niin 
paljon ristiriitaisuutta kuin hän. Yksi asia näyttää silti erityisen omitui-
selta: Siellä, minne Jeesus tulee, tuntevat erityisesti köyhät, sairaat ja 
yhteiskunnan ulkopuoliset vetoa häneen. 

Jeesus – tämä nimi kuulostaa hänen kannattajilleen musiikilta kor-
vissa. Mutta suurimmalle osalle hänen vastustajistaan se kuulostaa 
provokaatiolta. Miksi kirjoitetaan niin paljon yhdestä henkilöstä, jon-
ka pitäisi olla näyttävästi kuollut? Miksi kirjoitetaan kirjoja yhdestä 
luultavasti kuolleesta Jeesuksesta sillä välin, kun miljoonat väittävät 
hänen elävän?

Kun antaa kaiken vaikuttaa itseensä, mitä hän on sanonut ja tehnyt, 
silloin tunnistaa, että hän on ainoa mahdollisuutemme.

  1254560  Jeesus Our Only Real Hope  Finnish
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