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88. Raamattuluento: Jeesuksen Kristuksen valtasuuruus 

Alkurukous:  
Herramme, Jeesus Kristus, olemme tässä edessäsi oppiaksemme yhä syvemmin tuntemaan salai-

suuttasi ja valtasuuruuttasi. Avaa sisimpämme kasvamaan kaikessa tiedossa ja käsittämisessä, jota 

sinä rakkaudessasi tahdot meille tarjota. Amen.   

Aluksi 
Puhumme nyt Jeesuksen Kristuksen ja hänen nimensä valtasuuruudesta. Tämä kaikki on kuitenkin 

niin valtavaa, että tarvittaisiin kaikki maailman kirjat sitä edes jotenkin kertomaan. Jos Jeesuksesta 

kirjoitettaisiin vaikka vain se, mitä hän teki aikanaan maan päällä, tehtävä olisi mahdoton. Apostoli 

Johannes kirjoittaa: ”Tämä on se opetuslapsi, joka todistaa näistä ja on nämä kirjoittanut; ja me 

tiedämme, että hänen todistuksensa on tosi. Jos kaikki vietäisiin kohta kohdalta kirjaan, luulen, 

etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa” (Joh. 21:25).  

On vaikeaa koota yhteen jotakin todella oleellista Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta yhteen 

ainoaan raamattuluentoon. Sillä apostoli Pietari kirjoittaa: ”Emmehän me, silloin kun saatoimme 

teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan 

mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suu-

ruutensa” (2 Piet. 1:16,KR92). Hänestä me nyt kuitenkin kirjoitamme ja puhumme, hänestä, jossa 

on ilmennyt koko Jumalallinen valtasuuruus. Kaikki on lähtöisin Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on 

A ja O; Α ja Ω, Alfa ja Omega.  

Apostoli Paavali kirjoittaa hänestä kolossalaisille: ”Hänessä meillä on lunastus, syntien anteek-

sisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä 

hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot 

ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja 

hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, 

pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäi-

nen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. ja että hän, tehden rauhan hänen 

ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä 

maan päällä että taivaissa.” (Kol. 1:14–20).  

” "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunni-

an ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut" 

”(Ilm. 4:11).  

Näin suuri hän on, Jeesus Kristus, yhdessä Isän kanssa.  

 

Seuraavassa lyhyessä katsauksessa onkin vain pieni otos kaikesta siitä mitä Herramme todellisuu-

dessa on. Vajavainen ihmislapsi ei kykene kirjoittamaan hänen ihmeellisyydestään kuin jonkin mur-

to-osan. Siksi tämäkään raamattuluento ei pyri edustamaan täydellisyyttä. Joitakin raamatunpaikko-
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ja on lainattu ehkä useammin, koska monissa sanankohdissa Jeesuksen ihmeellisyydestä on kirjoi-

tettu monin eri tavoin. 

  

Mutta sitten, vaikka osaisimme ulkoa kaiken sanoman Jeesuksesta Kristuksesta, mutta emme olisi 

ottaneet vastaan tuota niin suurta pelastusta, jota meille hänessä tarjotaan, kaikki lukeminen ja op-

piminen olisi mennyt täysin hukkaan. Sana kehottaa ottamaan sen tähden vastaan jumalan armon, 

jota meille Jeesuksessa Kristuksessa tarjotaan. Kun olemme avanneet hänelle sydämenne ja hän on 

tullut näin Herraksemme, ymmärrämme paremmin mitä olemme lukeneet aiemmin ja tässäkin lu-

emme. Hän tahtoo, että me uskomme häneen ja eläisimme hänessä. Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Ja 

sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämi-

sessä” (Fil. 1:9). Tietoa ja kaiken käsittämistä tässä siis tarvitsemme, että rakkautemme Kristukseen 

tulisi yhä täydellisemmäksi. Apostoli Pietari sanoo meille tervehdyksenään: ”Armo ja rauha lisään-

tyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta” (2. Piet. 1:2; Kol.1:9).  

 
Mitä Jeesuksen Kristuksen valtasuuruus on? 

Mitä hän siis on? Kirjoitettu on: ”Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. 

Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin 

toteutuu kirjoitus: "Joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta." ”(1. Kor. 1:30,31,KR92). Jo nämä edelliset 

sanankohdat kertovat kaiken sen, mitä tarvitsemme pelastuaksemme. 

Jeesukseen Kristukseen on kaikki tarvitsemamme kätkettynä. Hänen on se ”jossa kaikki viisau-

den ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä” (Kol. 2:3). Etsimme nyt lisää näitä viisauden ja tiedon aartei-

ta. 

 

Vanhan testamentin Sanalaskujen kirjassa kahdeksan, kerrotaan Jumalan viisaudesta. Siinä itse Ju-

malan viisaus, Jeesus Kristus, puhuu. Tässä on lyhyt lainaus tästä luvusta, mutta luku kannattaa 

lukea kokonaan ja vieläpä 9. lukukin. 

   Viisaus kertoo itsestään 
        ” "Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata.  

        Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli.  

        Kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan niiden vettä.  

        Ennen kuin vuoret pantiin sijalleen, ennen kuin oli kukkuloita, minä synnyin,  

        ennen kuin hän teki maat ja mannut, ennen kuin oli hiekan jyvääkään.  

        Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle,  

        kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan,  

        kun hän pani merelle rajat, loi rannat patoamaan sen vedet, ja kun hän lujitti  

 maan perustukset.  

        Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken aikaa  

 leikkimässä hänen edessään.  Maan kiekko oli leikkikalunani, ilonani olivat ihmislapset." ” 

        (Sananl.8:22–31 KR92). 

 

Johannes aloittaa evankeliuminsa näin: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli 

Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä 

ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja val-

keus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.” (Joh. 1:1-5). 

Nämäkin, kaksi eri tekstiä Kristuksesta, Jumalan Viisaudesta, pitävät yhtä. Ja äsken lainasimme 

vastaavasti Kolossalaiskirjettä, jossa kerrotaan hänen olevan koko luomakunnan alku ja ylläpitäjä 

(Kol. 1:14–20).  

Mitä kaikkea Jeesus Kristus siis on? 
Pyrimme nyt tarkastelemaan laajemmin Jeesuksen Kristuksen olemusta ja valtasuuruutta eri raama-

tunkohtien avulla. Näitä kohtia on niin paljon - ja kaikkea ei tässä ole edes mukana - että lähdemme 

nyt jo tässäkin pitkälle matkalle. Seuraavassa on luetteloa siitä, mitä hän on ja mikä hänen nimensä 
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on, ja mitä hän tehnyt. Tavallisimmin on käytetty vuoden 1933 -käännöstä, mutta myös uudempaa 

käännöstä silloin, jos se on paremmin puhunut kyseisestä asiasisällöstä. Ensin kerrotaan mitä tai 

mikä Kristus on ja sitten siihen on liitetty raamatunpaikka tai useitakin. Tähän on otettu raamatun-

lainauksista yleensä ensimmäinen, tarvittaessa muitakin. Käytetty raamatunlainaus on kursiivilla. 

Hyvin teette jos etsitte muutkin raamatunpaikkaviitteet yksin tai vaikkapa omassa raamattupiiris-

sänne. Seuraava luettelo ei noudata jonkinlaista järjestyssääntöä, vaan ne on kirjoitettu siinä järjes-

tyksessä kuin miten Henki on ne esiin nostanut.  

  

Kristus on: 
 

1. Tie, totuus, elämä ja ylösnousemus  

” "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani"; 

kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkau-

dessa; Demetrius on kaikilta, jopa itse totuudeltakin, saanut hyvän todistuksen; ja mekin to-

distamme hänestä samaa, ja sinä tiedät, että meidän todistuksemme on tosi; Jeesus sanoi 

hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuol-

lut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"  ” (Joh. 14:6; Kol. 

3:4; 3. Joh. 1:12; Joh. 11:25,26).  

 

2. Jumalan voima ja viisaus 

”Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja 

muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, 

ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus.” (1.Kor. 1:24; (Hepr. 1:8; 

Room. 1:4; 2. Kor. 12:9; 1. Tim. 1:12; 2. Piet. 1:16; Juud. 1:25). 

 

3. Kallio ja kulmakivi 

”…tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita” ”Ettekö ole 

koskaan lukeneet kirjoituksista: 'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; 

Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme?” (Matt. 16:18; Matt. 21:42; 

(Ps. 118:22; Jes. 28:16; Ap. t. 4:11; Ef. 2:20). 

 

4. Profeetta  

”Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, 

minun kaltaiseni; häntä kuulkaa”; ”Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä 

keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille 

kaikki, mitä minä käsken hänen puhua” (5. Moos. 18:15,18). 

 

Immanuel  

5. ”Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel - se 

merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.” (Matt. 1:23; Jes. 7:14). 

 

6. Pelastuksen kallio 

”ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä 

seurasi; ja se kallio oli Kristus.” (1. Kor. 10:4; (Ps. 95:1; Ps. 18:32). 

 

7. Turvakallio, Vuorilinna  

”Kallista korvasi minun puoleeni, riennä, pelasta minut. Ole minulle turvakallio, vuorilinna, 

johon minut pelastat.; Herran nimi on vahva torni; hurskas juoksee sinne ja saa turvan.” 

(Ps. 31:3; Sananl. 18:10). 
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8. Turvakaupunki  

”niin valitkaa itsellenne kaupunkeja turvakaupungeiksenne. Niihin paetkoon tappaja, joka 

tapaturmaisesti on jonkun surmannut. Ja nämä kaupungit olkoot teillä turvapaikkoina ve-

renkostajalta, niin ettei tappajan tarvitse kuolla, ennen kuin hän on ollut seurakunnan tuo-

mittavana.”  (4. Moos. 35:11,12). 

 

9. Herraus, Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä ja Rauhanruhtinas ”Sil-

lä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen ni-

mensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.” 

(Jes. 9:5). 

 

10. Jumalan Poika, Ainokainen Poika, Armo ja Totuus  

”Ja katso, he huusivat sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan 

Poika?”; Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkaut-

tansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa 

ja totuutta” (Matt. 8:29; Joh. 1:14); (Matt. 14:33; Matt. 27:54; (Mark. 1:1; Mark. 15:39; 

Luuk. 1:35; Ilm. 2:18; 1. Joh. 5:20; 1. Joh. 5:12). 

 

11. Jeesus, Vapahtaja, Päämies  

”Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapah-

tava kansansa heidän synneistänsä”; ”Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta 

kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pe-

lastuksensa päämies täydelliseksi” (Matt. 1:21; Hebr. 2:10); (Luuk. 1:47; Luuk. 2:1; 1.Joh. 

4:42; Ap. t. 5:31;1. Joh. 4:14). 

 

12. Kristus, Messias, Aabrahamin, Daavidin, Ihmisen poika ja sapatin herra 

”Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja.”; ”Jaakobille syntyi 

Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi.”; ”… Niin Ih-

misen Poika siis on sapatinkin herra." Ja minä näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä is-

tui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi” 

(Joh. 1:41; Mark. 2:28; Matt. 1:1,16). Ilm. 14:14); (Matt. 8:20). 

 

13. Tuomari  

”taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka 

on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö”; ”Tästedes on mi-

nulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava mi-

nulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään 

rakastavat.”(Hepr. 12:23; 2. Tim. 4:8;( Ap. t. 10:42). 

 

14. Armo  

”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, 

senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja to-

tuutta.” (Joh. 1:14). 

 

15. Jumalan Sana  

”ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sa-

na.”(Ilm. 19:13; Joh. 1;1). 

  

16. Jumalan rakkaus  

”niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsit-

tää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, 
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joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.” (Ef. 3: 

18,19). 

 

17. Parantaja, Lääkäri 

”Jeesus sanoi heille: "Kohta te kaiketi tarjoatte minulle sananlaskua 'Lääkäri, paranna itse-

si!' ja sanotte: 'Tee täälläkin, omassa kaupungissasi, kaikkea sitä, mitä sinun kerrotaan teh-

neen Kapernaumissa; Ja kun ilta tuli, Jeesuksen luo tuotiin monia pahojen henkien vaivaa-

mia. Hän ajoi sanallaan henget ulos ja paransi kaikki sairaat, jotta kävisi toteen, mitä on 

sanottu profeetta Jesajan kirjassa: - Hän kantoi meidän tautimme, otti taakakseen meidän 

sairautemme.” (Luuk. 4:23; Matt. 8:16); (Matt. 12:15; Mark. 1:34; Mark. 3:10).  

 

18. Ylimmäinen pappimme  

”Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, 

joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa; Mutta kun Kristus tuli tule-

vaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jo-

ka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa” (Hepr. 8:1;Hepr. 9:11).  

 

19. Uskollinen todistaja, kuolleitten esikoinen, maan kuningasten hallitsija, on luomakunnan al-

ku ja päästänyt meidät synneistämme verellään 

”ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen 

ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät syn-

neistämme verellänsä; Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se 

uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku” (Ilm. 1:5; Ilm. 3:14). 

 

20. Taivaan ja maan luoja  

”Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa  

ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan; Sitten kuin Jumala 

muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimei-

sinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka 

kautta hän myös on maailman luonut.”(Kol. 3:9,10; Hepr. 1:1, 2). 

 

21. Kuningas, Juutalaisten kuningas  

”He huusivat: - Siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä! Taivaassa rauha, kun-

nia korkeuksissa!; ja he sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä 

me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. " ” 

(Luuk. 19:38; Matt. 2:2). 

 

22. Jumalan salaisuus  

”Rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, jotta Jumala avaisi meille oven sanansa julis-

tamiseen ja me saisimme puhua Kristuksen salaisuudesta, jonka vuoksi juuri olen vankina-

kin; ... ja ilmoittaa sen pyhän suunnitelman, jonka Jumala, kaiken luoja, on ikiajoista asti 

pitänyt salaisuutenaan.” (Kol. 4:3; Ef. 3:19). 

 

23. Kuolleitten ja elävien Herra  

”Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleitten että elävien 

Herra” (Room. 14:9). 

 

24. Seurakunnan pää  

”Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nous-

seitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen” (Kol. 1:16). 
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25. Jumalan Karitsa ”Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, 

Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!; Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, jo-

ka siellä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!"” (Joh. 1:29; Joh. 1:36; (Ilm. 5:6; Ilm. 

14:4). 

 

26. Veriylkä  

”Matkan varrella Herra tuli Moosesta vastaan paikassa, johon hän oli perheineen yöpynyt, 

ja aikoi surmata hänet. Silloin Sippora otti terävän piikiven, leikkasi pois poikansa esinahan 

ja kosketti sillä Moosesta jalkojen väliin sanoen: "Sinä olet minun veriylkäni." Niin Herra 

jätti Mooseksen rauhaan. Sippora oli ensimmäinen, joka sanoi "veriylkä" puhuessaan ym-

pärileikkauksesta." (2. Moos. 4:24–26 KR92). 

 

27. Kuningasten Kuningas ja herrain Herra  

”He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra 

ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa; Ja 

hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain Her-

ra" (Ilm. 17:14; Ilm. 19:16). 

 

28. Voittaja  

”Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annet-

tiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan.; Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle: 

"Älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa kirjan ja 

murtaa kaikki seitsemän sinettiä."; Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa 

rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut 

maailman." ” (Ilm. 6:2; 5;5; Joh. 16:33). 

 

29. Herran kärsivä palvelija, ylenkatsottu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tutta-

va.  

(Lue Jesajan 53. luku kokonaan ja tässä lisäksi: ”silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttä-

jään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, 

ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut 

kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. ” (Hepr. 

12:2,3).  

 

30. Iisain juurivesa  

”Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää; Ja myös 

Esaias sanoo: "On tuleva Iisain juurivesa, hän, joka nousee hallitsemaan pakanoita; häneen 

pakanat panevat toivonsa".” (Jes. 11:1; Room. 15:12). 

 

31. Daavidin poika  

”Kun Jeesus jatkoi sieltä matkaansa, hänen peräänsä lähti kaksi sokeaa. He huusivat: "Ar-

mahda meitä, Daavidin Poika!; Ja opettaessaan pyhäkössä Jeesus puhui edelleen ja sanoi: 

"Kuinka kirjanoppineet sanovat, että Kristus on Daavidin poika?  Onhan Daavid itse sano-

nut Pyhässä Hengessä: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kun-

nes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle'. Daavid itse sanoo häntä Herraksi; 

kuinka hän sitten on hänen poikansa?" ” (Matt. 9:27; Mark. 12:35). 

 

32. Auttajamme  

”niin että me turvallisin mielin sanomme: "Herra on minun auttajani, en minä pelkää; mitä 

voi ihminen minulle tehdä?"; Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran ni-

meä, pelastuu.'; Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhi-

tetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme 
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Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin; Tässä 

ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, 

rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. ” (Hepr. 13:6; 1. Kor. 1:2); (Ap. t. 2:21; 

Room. 10:12,13). 

  

33. Lunastajamme  

“Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - 

sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu"; Mutta kun aika oli täy-

tetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan 

lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan; Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puoles-

tamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omak-

si kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää”; ”tietäen, ettette ole millään katoavaisella, 

ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kris-

tuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan.” (Gal.3:13; Gal. 

4:5; Tit. 2:14; 1. Piet. 1:18). 

 

34. Maailman valkeus, valo (KR92)      

”Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä 

enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat”; Niin Jeesus taas puhui heille 

sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan 

hänellä on oleva elämän valkeus"; Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maa-

ilman valkeus."; Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun us-

koo, jäisi pimeyteen.”; Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa 

pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt… Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, 

oli tulossa maailmaan.” (Joh. 3:19; Joh. 8:12; Joh. 9:5; Joh. 12:46; Joh. 1: 4,9). 

 

35. Lammasten ovi  

”Niin Jeesus vielä sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: minä olen lammasten 

ovi” (Joh. 10:7). 

 

36. Lammasten paimen, Hyvä paimen 

”Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä” (Joh. 10:11); 

Herra on hyvä paimen.  
Daavidin psalmi 

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut le-

päämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni.  

Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä 

laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja 

sauvasi minua lohduttavat.  

 Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun 

pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua 

kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.”( Ps.23). 

 

37. Totinen viinipuu ” "Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. Jokaisen ok-

san minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, 

hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. " ”(Joh. 15:1,2). 

 

38. Elämän leipä ja viini, se on yhtä kuin Kristuksen ruumis ja veri 

”Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, 

ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa”; Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti 

minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää 

itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä 



8 

 

herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on 

totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänes-

sä” (Joh. 6:35; Joh. 6:53–56).  

 

39. Nasaretilainen ”Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret; 

että kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu: "Hän on kutsuttava Nasaretilaiseksi".; 

” "Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä 

tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!" (Matt. 2:23; Mark. 1:24; Mark. 16:6; Luuk. 18:37+) 

 

40. Melkisedekin kaltainen, iankaikkisen autuuden saaja, Saalemin kuningas, Jumalan korkeim-

man pappi, Vanhurskauden kuningas, Rauhan kuningas (Hepr. 7:1,2). 

 

41. Juudan jalopeura  

”Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daa-

vidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä". (Ilm. 

5:5). 

 

42. Kointähti  

”Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, 

niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa 

teidän sydämissänne”; Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. 

Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti.”(2. Piet. 1:19; Ilm. 

22:16). 

 

43. Isän kanssa yhtä ” "Minä ja Isä olemme yhtä." ” (Joh. 10:30). 

 

44. Rauhamme 

”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan välisei-

nän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain sää-

döksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan” (Ef. 

2:14,15). 

 

45. Aurinkomme ja lamppumme  

”Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, 

terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa”; 

Kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valai-

see sen, ja sen lamppuna on Karitsa” ”Ilm. 1:16; Ilm. 21:23). 

  

Aurinkomme, Jeesus Kristus, nousi kuolleista viikon ensimmäisenä päivänä. Tämän vuoksi 

alkoivat Jeesuksen seuraajat nimittää viikon ensimmäistä päivää auringonpäiväksi (engl. sun 

day ruots. sön dag), joista nimistä on muotoutunut meidän sunnuntaipäivä-nimemme, pyhä- 

ja lepopäivämme, vanhanliiton 7. päivän, eli sapatinpäivän tilalle. Uusi liitto alkoi kun Jeesus 

oli kuollut, ja sitten ylösnoussut kuolleista viikon ensimmäisenä päivänä). 

  

46. Vaimon ja Daavidin siemen 

”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä vä-

lille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." ; Mutta nyt lau-

suttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", ikään 

kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi", joka on Kristus.” (1. Moos. 

3:15; Gal. 3:16; Gal. 3:29). 

Viittaus kantapäähän on viittaus ristiinnaulitsemiseen. Sen läpi on todellisuudessa ristiin-

naulittuun naula isketty. 
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47. Kirkkauden Herra ja toivomme  

”sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut - sillä jos he olisivat sen tunte-

neet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet”; ”joille Jumala tahtoi tehdä tiettä-

väksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, 

kirkkauden toivo” (1. Kor. 2:8; Kol. 1:27). 

 

48. Rabbi, Opettaja 

”Ja eräs kirjanoppinut tuli ja sanoi hänelle: "Opettaja, minä seuraan sinua, mihin ikinä me-

net"; Jeesus kääntyi, ja nähdessään heidän seuraavan hän kysyi: "Mitä te haluatte?"  He 

vastasivat: "Rabbi" - se merkitsee: opettaja - "missä sinä asut?"; Te puhuttelette minua 

opettajaksi ja Herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän Her-

ranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne 

jalat.” (Matt 8:19; Joh. 1:38; Joh. 13:13). 

  

49. Lepo, hiljainen ja nöyrä 

”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ot-

takaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydä-

meltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani 

on keveä”; ” "Sanokaa tytär Siionille: 'Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja 

ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla'." ”(Matt. 11:28,29; Matt. 21:5). 

 

50. Kaikkien valtojen ja voimien, miehen, ja seurakuntaruumiin pää 

”ja hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi. Hän on kaikkien 

valtojen ja voimien pää.”; ”Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet 

kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kai-

kissa täyttää.”; ”Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää 

ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.” (Kol. 1:18; 2:10); (1. Kor. 

11:3); (Ef. 1:22; 5:23). 

 

51. A ja O, Α ja Ω, Alfa ja Omega, alku ja loppu  

”Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan ja-

noavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva 

hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani." ”; ”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jo-

kainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle an-

nan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden läh-

teeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään"; ”Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja jo-

ka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä 

lahjaksi.”(Ilm. 21:6,7; 22:17); (Joh. 4:14). 

 

52. Minä olen. (Minä olen, on Jumalan nimi. Kun Jeesus sanoo ”Minä olen”, hän sanoo aina sil-

loin olevansa itsekin Jumala, ja myös hänellä on Jumalan nimi. Hän on myös Jumalan kuva)  

”ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" Ju-

mala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen." Ja hän sanoi vielä: "Sano israe-

lilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne".” (2. Moos. 3:14); (Hepr. 1:7,8); 

(Kol.1:15; 2: 9). 

 

53. Maailman ja kaikkien valtojen ja voimien voittaja 

”Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ah-

distus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.” ”Hän riisui aseis-

ta vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan” 

(Joh. 16:33; Kol. 2:15).  
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54. Sielujen paimen ja kaitsija 

”Sillä te olitte "eksyksissä niin kuin lampaat", mutta nyt te olette palanneet sielujenne pai-

menen ja kaitsijan tykö” (1. Piet. 2:25). 

  

55. Esirukoilija  

”Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. 

Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan.” (Hepr. 7:25). 

 

56. Kirkkauden Herra, kirkkauden toivo  

”Sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he 

eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa; Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kas-

voin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi 

kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki; Jumala tahtoi tehdä tiet-

täväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, 

kirkkauden toivo.”(1. Kor. 2:8; 2. Kor. 3:18; Kol. 1:27); (lisäksi 1. Piet. 1:21). 

 

57. Jumalan lupaus 

”Ovathan Jumalan lupaukset, niin monta kuin niitä on, saaneet hänessä vahvistuksen. Siksi 

mekin vastaamme hänen kauttaan: "Aamen", Jumalan kunniaksi.”; ”Tarkoitan tätä: Kristus 

on tullut palvelemaan juutalaisia. Hän on tullut vahvistamaan isille annetut lupaukset osoit-

taakseen, että Jumala pysyy sanassaan. Hän on tullut myös, jotta muut kansat saisivat ylistää 

Jumalaa hänen laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu: - Siksi ylistän sinua kansojen keskel-

lä, laulan kiitosta sinun nimellesi.” (Room. 15:8; 2. Kor. 1:20). 

 

58. Ilosanoma, evankeliumi 

”mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko 

kansalle.” (Luuk. 2:10); ”Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagoo-

gissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista 

raihnautta.” (Matt. 9:35). (Matt. 9:35) (Matt. 11:5) (Matt. 24:14) (Mark. 1:14) (1. Piet. 1:12) 

(Ilm. 14:6).  

 

  

Hän on ihmeellinen, hän on kaikkea niin taivaassa kuin maan päällä.  

Siksi kiitämme ja ylistämme häntä, rakastettua, lunastajaamme, syntiemme sovittajaa ja an-

teeksiantajaamme, korkeinta nimeä maailmankaikkeudessa.  

Mitä me vielä sanoisimme? Me kiitämme, ylistämme ja palvomme hänen pyhää nimeään. 

Ylistämme myös sitä Jumalan pelastussuunnitelmaa, joka on toteutunut hänessä, meidän au-

tuudeksemme. Luemme tämän tutun ylistyksen tässä nytkin ja uudelleen. Mutta seuraava 

teksti on niin vaikeaselkoinen ja salaperäinen, että se on luettava tai kuunneltava yhä uudel-

leen ja uudelleen.  

Jumalan pelastussuunnitelman ylistys 
”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut 

meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin hän ennen 

maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen 

edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuk-

sen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden 

kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hä-

nen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä 

armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, 

tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän 
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oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä - siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi 

toteuttaa, - oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan 

päällä. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen 

aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, että 

me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme 

Kristukseen. Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne 

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

perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitoksek-

si. 

  

Kristus, seurakunnan pää  

Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkau-

destanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muis-

telen teitä rukouksissani, anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirk-

kauden 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 ylenpalt-

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

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

kealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herra-

utta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tu-

levassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seu-

rakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.” (Ef. 

1:3–23).  

 

”Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kaikkien teidän kanssanne” (2. Tess. 

3:18) Aamen. 


