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100. Raamattuluento: Jeesus-nimi 

Alkurukous:  
Jeesus Kristus, me kokoonnumme nytkin sinun nimessäsi. Näytä meille myös tällä kertaa nimesi 

suunnaton, väkevä voima ja kirkkaus. 

Aluksi 
Tässä luennossa on käytetty pääosin vuoden 33/38 raamatunkäännöstä. Nykysuomelle vieraita sanoja 

on kuitenkin korjattu. Joissakin kohden vastaavasti uudempi käännös on selkeämpi.  

Puhumme tällä kertaa Jeesuksen nimen voimasta ja valtasuuruudesta. Puhumme tuosta nimestä 

senkin vuoksi, että kaikki Herran omatkaan eivät tunne tuon nimen merkitystä ja voimaa. Tässä luen-

nossa on joitakin samoja teemoja kuin luennossa: Jeesuksen Kristuksen valtasuuruus.  

Hänen nimessään meillä on kaikki mitä oikeaan elämään ja Jumalan tahdon mukaiseen vaelluk-

seen kuuluu. Meidän on täytynyt kuitenkin ensiksi tulla osalliseksi tuohon nimeen. Yhteys häneen 

syntyy yksin elävän uskon kautta. Yksin usko pitää tätä yhteyttä yllä. Jos näin ei ole, tulee kerran 

pettymys.  

” "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka 

tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me 

sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta 

tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tun-

tenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'".”  Matt. 7:21- 23).  

Ei siis riitä, että sanomme jokaisessa rukouksessamme: ”Jeesuksen Kristuksen nimessä”, jos emme 

ole hänessä ja elä yhteydessä häneen. Apostoli Paavali sanoo tästä näin: ”ja minun havaittaisiin ole-

van hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuk-

sen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella” (Fil. 3:9).  

 

Ole siunattu lukemisessasi ja kuulemisessasi iankaikkiseksi autuudeksesi!  

Jo alussa hän oli 
Olemme tässä ihmettelemässä maailmankaikkeuden voimallisimman ja väkevimmän nimen salaisuut-

ta. Tuota nimeä pakenevat kaikki pimeyden voimatkin. He eivät kestä tuon nimen edessä. ”Yks’ sana 

heidät kaataa.”  

Tuon nimen välityksellä on kaikki näkymättömät ja näkyvät luotu. Jo muinaisuudessa Jeesus syn-

tyi.  

”Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua. Iankaikki-

suudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista. Ennen kuin syvyyksiä oli, 

synnyin minä, ennen kuin oli lähteitä, vedestä rikkaita. Ennen kuin vuoret upotettiin paikoilleen, en-
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nen kukkuloita, synnyin minä, kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen 

alkuakaan. Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle, kun hän 

teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman, kun hän merelle asetti sen ra-

jat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset, silloin minä hänen 

sivullansa hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen edessänsä kaikin 

ajoin; leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, ja ihastukseni olivat ihmislapset.  

Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni! Kuritusta kuulkaa, niin 

viisastutte; älkää sen antako mennä menojaan. Autuas se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun 

ovillani päivästä päivään, vartioitsee minun ovieni pieliä! Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja 

saa Herran mielisuosion. Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa; kaikki, jotka 

minua vihaavat, rakastavat kuolemaa." ” (Sanal. 8:22–36). 

Jo maailman luomisessa hän oli mukana.  

”Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren ka-

lat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat" ”. Ja 

Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi 

heidät.” (1. Moos. 1:26,27). Kun Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen…”. Hän puhui Pojalleen. Seu-

raavassa sama on sanottu apostoli Paavalin sanoin: 

”Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, 

esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan pääl-

lä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai hurrauksia, hallituksia tai valtoja, 

kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimas-

sa.” (Kol. 1:14–17). 

Ja: ”Uhreja ja lahjoja sinä et halunnut, mutta sinä loit minulle ruumiin. Polttouhrit ja syntiuhrit 

eivät sinua miellyttäneet. Silloin minä sanoin: Tässä olen. Niin kuin minusta on kirjakääröön kirjoi-

tettu, niin olen tullut tekemään, täyttämään sinun tahtosi, Jumala.” (Hepr. 10:5–7). 

Näin kaikki tapahtui Jumalan pelastussuunnitelman mukaan (Ef. 1:3–14). Lue nuo jakeet monesti 

ja huolellisesti. Mutta sellainen hän on. Sellainen on hänen nimensä.  

Kun sitten oikea aika oli tullut, hän ilmestyi keskellemme.    
”Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, 

lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.” (Gal. 4:4).  

” " Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava 

kansansa heidän synneistänsä" ” (Matt. 1:21).  

Jeesus-nimi tarkoittaa myös nimeä Vapahtaja. Silti vain harva tuntee hänet vapahtajanaan.  

”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herruus, ja hänen ni-

mensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.” (Jes. 9:5). 

”Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jee-

sus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa” (Luuk. 2:21). 

 "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä 

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

Hän alentui meidän kaltaiseksemme 
”Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan 

luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten jou-

kossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.” (Fil. 2:6-8). 

Hän sanoi itseään Ihmisen pojaksi:  

”Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja he sanovat: 'Katso syömäriä ja viininjuojaa, publikaanien 

ja syntisten ystävää!' Ja viisaus on oikeaksi näytetty teoissansa." " (Matt. 11:19). 

Jo profeetta Jesaja ennusti hänen olevan alennustilassa, mutta hän oli silti meidän Vapahtajamme: 

”Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, 

ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän 

oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halvek-

sittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakak-
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seen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme 

Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja 

meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen 

haavojensa hinnalla me olemme parantuneet.” (Jes. 53:2–5).  

Jeesuksen nimen korotus ja voima 
Luemme nyt useita sanankohtia otsikon aiheesta ja Jeesuksen nimen käytöstä:  

”Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: 

Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy… Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene; 

sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten 

eteen.. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden".  

(Ap. t. 3:6; 9:15,16).  

”Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palveli-

joita, jotka julistavat teille pelastuksen tien". Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paava-

lia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänes-

tä". Ja se lähti sillä hetkellä.” (Ap. t. 16:17,18). 

”Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Juma-

lan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, 

tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsen-

sä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet 

korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien 

polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka 

maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan 

kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.” (Fil. 2:5–11). 

” "ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän 

Poikasi Jeesuksen nimen kautta." Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, 

ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.” (Ap. t. 

4:30,31). 

”Mutta minä kehotan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki oli-

sitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa 

ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus” (1. Kor. 1:10). 

”Ylipappi Hannas oli paikalla, samoin Kaifas, Johannes, Aleksandros ja kaikki muut, jotka olivat 

ylipapillista sukua. He käskivät tuoda apostolit eteensä ja kysyivät: "Millä voimalla ja kenen nimessä 

te tämän teitte?" ” (Ap. t. 4:6,7). 

”Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut” (Matt. 

18:5). 

”Mutta Jeesus sanoi: "Älkää häntä kieltäkö; sillä ei kukaan, joka tekee voimallisen teon minun ni-

meeni, voi kohta sen jälkeen puhua minusta pahaa.” (Mark. 9:39). 

Kehotus uskomaan Jeesuksen nimeen 
Luemme seuraavassa kehotuksia uskomaan Jeesuksen pyhään nimeen ja toimimaan tuossa nimessä. 

On parempi lukea näitä kohtia vain Sanasta, kuin selittää kaikkea ihmisvoimalla ja viisaudella. Raa-

matun sanat puhuvat itse puolestaan.  

” "Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhu-

vat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahin-

goita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi" ” (Mark. 16:17,18).  

”Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää 

Jumalaa hänen kauttansa” (Kol. 3:17).  

”Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurs-

kaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta” (1. Kor. 6:11 RK92). 

”Kun te olette yhdessä koolla Herramme Jeesuksen nimessä ja minun henkeni ja Herramme Jee-

suksen voima ovat läsnä, tuo mies on luovutettava Saatanalle ja niin annettava hänen ruumiinsa tu-

houtua, jotta hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä.” (1. Kor. 5:4,5).  
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Kooste Johanneksen evankeliumista: ”Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; 

jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan… Jeesus vastasi heille: "Minä olen 

sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta… Isä, 

kirkasta nimesi!"  Niin taivaasta tuli ääni: "Minä olen sen kirkastanut, ja olen sen vielä kirkastava"… 

Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen… Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, 

jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä 

minä olen teille sanonut… Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te 

menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä 

minun nimessäni, hän sen teille antaisi… Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palveli-

ja herraansa suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet 

vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät 

teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt… Ja sinä päivänä te 

ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen 

teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te 

saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen… Sinä päivänä te anotte minun nimessäni; enkä minä sano 

teille, että minä olen rukoileva Isää teidän edestänne; sillä Isä itse rakastaa teitä, sen tähden että te 

olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä… Ja minä olen tehnyt sinun 

nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä 

ja minä olisin heissä." ” (Joh. 5:43; 10:25; 12:28; 14:14; 14:26;15:16;15:20,21; 16:23,24; 16:26, 27; 

17:26).  

"Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä."  

 (Matt. 18:20). 

”Minä kirjoitan teille, lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden” 

(1. Joh. 2:12). 

”Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä, juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, 

nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki” (Joh. 2:23). 

”Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä 

on iankaikkinen elämä” (1. Joh. 5:13). 

Kristus, seurakunnan pää  
”Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne 

kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouk-

sissani, 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 herruutta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajas-

sa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkojensa alle ja antanut hänet kaiken 

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

1:15–23). 

”Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sul-

kea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole 

minun nimeäni kieltänyt… Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan 

sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.” 

(Ilm. 3:8; 14:1). 

Vihaa ja väärinkäyttöä 
Jeesuksen nimeä käytetään myös väärin. Joillekin se on kirosana, tai tuossa nimessä siunaillaan syn-

nillisesti. Oh My God! sanovat amerikkalaiset naiset, kun jotain pientäkään tapahtuu.  
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Hirveintä pimeyttä on käyttää Jeesus-nimeä yhdessä pimeydenruhtinaan nimen kanssa. Jeesus-

nimi synnyttää myös vihaa tottelemattomuuden ihmisissä. Väärät apostolit verhotuvat tuon nimen 

suojaan.  

 ”Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun as-

ti, se pelastuu” (Matt. 10:22). 

”Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagogiin 

ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun nimeni tähden” 

(Luuk. 21:12). 

”Myös muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä 

niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: "Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paa-

vali julistaa". ” (Ap. t. 19:13).  

”Monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä se olen', ja he eksyttävät monta” (Mark. 13:6). 

”Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta, kunnes hän 

saattaa oikeuden voittoon. Ja hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa.” (Matt. 12:20).  

Tuossa nimessä on suuri siunaus 
Nyt luemme lisää useita raamatunkohtia muistimme virkistykseksi.  

”Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai 

pelloista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän.”  

(Matt. 19:29). 

”Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat meille ala-

maiset sinun nimesi tähden" ” (Luuk. 10:17). 

”ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoil-

le, alkaen Jerusalemista” (Luuk. 24:47).  

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka 

uskovat hänen nimeensä” (Joh. 1:12). 

”Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole usko-

nut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen” (Joh. 3:18).  

”ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te 

anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen” (Joh. 14:13,14).  

”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki 

ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut” (Joh. 14:26).  

”mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä 

uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.” (Joh. 20:31). 

”Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” (Ap. t. 2:21). 

”Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuk-

sen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan” (Ap. t. 2:38). 

”Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja 

tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien 

teidän nähtenne.” (Ap. t. 3:16). 

”niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasareti-

laisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen 

nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.” (Ap. t. 4:10). 

” "Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmi-

sille annettu koko taivaankannen alla." ” (Ap. t. 4:12). 

”Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuk-

sen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.” (Ap. t. 8:12). 

”ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat". 

Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pa-

kanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen.” (Ap. t. 9:14,15).  

”Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois 

syntisi.” (Ap. t. 22:16).  
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”Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen 

nimensä kautta.” (Ap. t. 10:43). 

”Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan 

omalle nimellensä.” (Ap. t. 15:14). 

 ”että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini ote-

tut, sanoo Herra, joka tämän tekee” (Ap. t. 15:17). 

”Ja tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset; ja heidät kaikki 

valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti” (Ap. t. 19:17). 

”Silloin Paavali vastasi ja sanoi: "Mitä te teette, kun itkette ja särjette minun sydäntäni. Sillä minä 

olen valmis, en ainoastaan käymään sidottavaksi, vaan myös kuolemaan Jerusalemissa Herran Jee-

suksen nimen tähden.” Ap. t. 21:13). 

”jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen 

nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa” (Room. 1:5). 

”kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä” (Ef. 

5:20). 

”Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää 

Jumalaa hänen kauttansa” (Kol. 3:17). 

”että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja 

Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan” (2. Tess. 1:12). 

”Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokai-

sesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet” (2. 

Tess. 3:6). 

”Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: "Herra tuntee omansa", 

ja: "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee.” ( 2. Tim. 2:19). 

”tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän” 

(Hepr. 1:4). 

”Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä” (Hepr. 2:12). 

”Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota 

olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette” (Hepr. 

6:10). 

”Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedel-

mää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. (Hepr. 13:15). 

”Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne?” (Jaak. 2:7).  

”Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen 

edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä” (Jaak. 5:14). 

”Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan 

Henki lepää teidän päällänne” (1. Piet. 4:14). 

”Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen ni-

meen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meille käskyn antanut” (1. Joh. 3:23). 

”Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä 

on iankaikkinen elämä” (1. Joh. 5:13).  

”Sillä hänen nimensä tähden he ovat matkalle lähteneet eivätkä ota pakanoilta mitään” (3. Joh. 

1:7). 

”Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä 

neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi” (Ilm. 14:1). 

”Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Us-

kollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa” (Ilm. 19:11). 

”Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain Herra” 

(Ilm. 19:16). 
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 Jeesuksen nimi on täynnä armoa ja totuutta 
Raamatun punainen lanka on veri. Raamatun salaisuus on Kristus. Jeesuksen Kristuksen salaisuus on 

armo. Hänen armonsa ja laupeutensa on niin rajatonta, että se ylittää kaiken meidän inhimillisen käsi-

tyskykymme. Koska asumme synnin ruumiissa, me emme kykene itsessämme rakastamaan niin kuin 

hän voi. Emme osaa antaa anteeksi toisillemme niin kuin hän voi. Emme osaa aina antaa anteeksi 

itsellemmekään. Tuo ihmeellinen Kristus saa meidät jopa epäilemään häntä. Voiko Kristus olla tuol-

lainen? Onko tuollainen Kristus se oikea Kristus? Onko hän varmasti se Isän Kristus? Syyllisyyden 

syövereissä ihminen ei tahdo käsittää armon rajattomuutta. Emme luota aina sydämenne pohjasta 

siihen, että hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta synnistämme. Pahaa omaatuntoa ei tule siis kan-

taa. 

Kristus on täynnä myös totuutta. Ja se pelottaa usein meitä. Mutta Herramme tietää jo kaiken 

meistä ja sekin pelottaa. Mutta ristillään hän näytti meille sen, mikä hän oli ja on. Hän on täydellinen 

Vapahtajamme. Joka ottaa hänet uskolla vastaan, saa kaikki syntinsä anteeksi ja tulee samalla osalli-

seksi perintöosastaan taivaassa. Monikin evankelista ajattelee, että uudelle uskovalle on välittömästi 

julistettava synnit anteeksi, kun hän on tullut kääntymykseen. Missä Raamatussa niin sanotaan? Kuka 

on niin käskenyt? Yhtä hirveää on, jos juuri kääntyneeltä aletaan tivata monenlaisia synnintunnustuk-

sia. Kukahan on niin käskenyt tehdä? Liha ja lainalaisuus sitä saavat aikaan.  Usein uskova joutuu 

ennen kääntymystä tai heti sen jälkeen ankaraan tunnustamisprässiin. Jos ei ennen kääntymistä tivata 

tunnustuksia, niin ainakin kääntymyksen jälkeen! Väärä evankelista haluaa joskus kuulla kaikki mah-

dolliset synnit kääntyvän syntihistoriasta. Hän suorastaan hekumoi saadakseen kuulla vaikkapa nais-

puolisen ihmisen sukupuoliset horjahdukset. Kun viimeinenkin teelusikallinen entisestä syntielämästä 

on tunnustettu, voi käännyttäjä jo julistaa synnit anteeksi. Tällainen sairaus asuu lujasti herätyskristil-

lisyydessä. Usein myös ymmärretään, että mistäpä kääntynyt tietäisi, että on saanut syntinsä anteeksi, 

jos sitä ei hänelle varta vasten julisteta ja kerrota. Jeesuksen nimessä tehdään kauheaa syntiäkin. Py-

hän Hengen tehtävä on todistaa syntien anteeksisaamisesta. Lihallinen ihminen haluaa mieluusti sii-

hen omat näppinsä väliin.  

Ristinkuolema – sovitus Jumalan kanssa  
Kristuksen ristinkuolema oli hirvittävä. Juutalaiset lainopettajat ja fariseukset olivat osaltaan tuon 

takana. Mieletön kateus oli yksi syy. Kansa oli lähtenyt tuon - heidän mielestään - lahkolaissaarnaa-

jan perään. Tekopyhät papit oli nöyryyttävällä tavalla ohitettu. Se oli kauhistuttava häpeä omavan-

hurskaille kansanjohtajille. Koska heillä itsellään ei ollut oikeutta tappaa ketään, he antoivat tuon hä-

peällisen teon roomalaisten hallitusmiesten ja sotilaiden tehtäväksi. Ja nuo juuri, jos ketkä, osasivat 

kiduttamiset taidot ja häpeällisen kuoleman tuottamisen.  

Kuitenkin tuon kaiken takana oli Jumalan pelastussuunnitelma. Jumalan oli saatava lunastusmaksu 

ihmiskunnan synneistä. Maailma oli synnin vallassa. Ihmiskuntaa ei voitu palauttaa takaisin Jumalan 

yhteyteen muuten kuin sovittamalla maailma Jumalan kanssa. Jumalan oli itsensä tehtävä tuo sovitus. 

Hän toteutti sen Pojassaan. ”Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa 

Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maail-

man itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.” 

(2. Kor. 5:18,19). Jumala oli itse ristillä Pojassaan kun sovinto tehtiin.  

Tätä suunnatonta rakkaudentekoa ihmiskuntaa kohtaan on meidän järjellisesti mahdoton käsittää. 

Järkemme on niin synnin sokaisema. ”Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei 

omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin 

pelastaa ne, jotka uskovat” (1. Kor. 1:21 KR92). 

Kristus oli sovitusuhri. Tuo uhri on omistettava yksin uskolla. ”Hänet Jumala on asettanut sovi-

tusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut van-

hurskautensa.” (Room. 3:25 KR92). Sovituksessa Jumala itse nöyrtyi kantamaan syntitaakkamme 

naulitsemalla itsensä Pojassaan ristille. Kristus sälytti päälleen kaikki meidän syntivelkamme ja otti 

ne syykseen. ”hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme 

tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta me 
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olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle 

tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.” (Jes. 53:5,6). 

Voi tuota suunnatonta Jumalan rakkautta ihmiskuntaa kohtaan, että näin alentui ristinkuolemaan 

asti!  

Ristillä 
Kristuksen ristillä toteutui näkyvän ja näkymättömän maailman valtavin pelastustyö. Ihmiskunta sai 

omistettavakseen iankaikkisen lunastuksen. Sillä on valtava merkitys tässä ja tulevassa maailmanajas-

sa.  ”… ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.” (1. Piet. 1:12). Myös pimeyden hankivallat saivat 

sen kokea. ”Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai 

heistä hänen kauttaan voiton riemun” (Kol. 2:15). Teologiassa tätä tapahtumaa sanotaan objektiivi-

seksi vanhurskauttamiseksi. Se on viisaasti sanottu! Kun sielu ottaa Kristuksen pelastustyön uskolla 

vastaan, puhutaan vuorostaan subjektiivisesta vanhurskauttamisesta. Sekin on viisaasti sanottu. Nyt 

tämä ihmissielu on tullut omakohtaisesti osalliseksi Kristuksen pelastustyöstä. Sitä se tarkoittaa. Hä-

net on luettu silloin uskon kautta vanhurskaaksi. Hänestä on tullut Jumalan lapsi. Näin se tapahtuu, ei 

mitenkään muuten.  

Kristuksen ristillä kirjoitukset kävivät toteen. Hänen vaatteistaan on kirjoitettu: ”Sen tähden he sa-

noivat toisillensa: "Älkäämme leikatko sitä rikki, vaan heittäkäämme siitä arpaa, kenen se on oleva"; 

että tämä kirjoitus kävisi toteen: "He jakoivat keskenänsä minun vaatteeni ja heittivät minun puvus-

tani arpaa". Ja sotamiehet tekivät niin.” (Joh. 19:24; Ps. 22:19). 

Hänen luistaan ja kyljen puhkaisemisesta on kirjoitettu: ”Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja nä-

kivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan, vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä 

hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todis-

tuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte. Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus 

kävisi toteen: "Älköön häneltä luuta rikottako". Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: "He luovat katseensa 

häneen, jonka he ovat lävistäneet." ” (Joh. 19:33–37). Kristuksesta vuotaneesta vedestä ja verestä on 

kirjoitettu: ”Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, 

vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. Sillä kolme on, jotka 

todistavat: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.” (1. Joh. 5:6–8).  

He antoivat hänelle hapanviiniä, koska niin oli kirjoitettu. ”Ja kohta muuan heistä juoksi ja otti 

sienen, täytti sen hapanviinillä, pani sen ruo’on päähän ja antoi hänelle juoda.” (Matt. 27:48). Näin 

oli vanha kirjoitus käynyt toteen: ”Koiruohoa he antoivat minun syödäkseni ja juottivat minulle ja-

nooni hapanviiniä.” (Ps. 69:22). 

Kristus sovitti ristillä ensimmäiseksi ensimmäisen liiton, siis vanhanliiton ajan ihmiset ”Sitä varten 

Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen lii-

ton aikana tapahtuneista rikkomuksista ja että kutsutut niin saisivat heille luvatun iankaikkisen pe-

rinnön. Liitto on myös testamentti, ja testamentin tekijän kuolema on aina voitava näyttää toteen.” 

(Hepr. 9:15,16). Ensimmäisen liiton ihmiset sovitettiin näin ja vanhaliitto, eli vanhatestamentti vaih-

tui uuteen. Vanhanliiton lakiliitto päättyi. Uuden liiton uskoville ei enää Mooseksen lakia lueta. ”ja 

pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen 

hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin” (Kol. 2:14). ”kun hän omassa lihassaan teki tehot-

tomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, teh-

den rauhan” (Ef. 2:15).  

 ”Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on 

elävä uskosta". Mutta laki ei perustu uskoon, vaan: "Joka ne täyttää, on niistä elävä". Kristus on lu-

nastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: 

"Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" ” (Gal. 3:11–13).  

”En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, sil-

loinhan Kristus on turhaan kuollut” (Gal. 2:21). 

Voi jospa tämä sana aukeaisi niille loputtomille lain sanan saarnaajille, jotka yhä tekevät tuhotyö-

tään arkojen omientuntojen sieluissa. 
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Ristin ryövärit 
”Silloin ristiinnaulittiin hänen kanssansa kaksi ryöväriä, toinen oikealle ja toinen vasemmalle puolel-

le” (Matt. 27:38). ”Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, 

sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen? Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, 

mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt." Ja hän sanoi: "Jeesus, 

muista minua, kun tulet valtakuntaasi".  Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: 

tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa." ” (Luuk. 23:40–43). 

Tässäkin tuli näkyviin Jeesus-nimen valtasuuruus. Hänen nimensä on Armon Herra. Jeesus ei al-

kanut tivata ryöväriraukalta: ”Mitä sitä on tullutkaan tehtyä?” Ilman mitään ehtoja ja vaatimuksia hän 

siis sanoi: ” "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratii-

sissa." ” 

Ihmeellinen Jeesus! Ihmeellinen armo! Hän on suurempi kuin meidän syntikurjuutemme. Hän ei 

takerru lain vaatimuksiin. Miten yksinkertainen olikaan pahantekijän parannuksenteko!  

Jos kysymme tuhlaajapojalta pelastuksen tiestä ja hän ei sitä osaa oikein kunnolla kertoa, ristin-

ryöväri voi ainakin auttaa tässä tapauksessa. Ainakin he yhdessä osaavat kertoa, miten huikaiseva on 

Jumalan armo. Se on laskeutunut taivaasta Kristuksen ristin välityksellä meidän syntipoloisten ylle. 

Jos vain ylpeytemme sallii ja otamme vastaan täyden armon, me pelastumme tästä nurjasta maail-

manajasta.   

”Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut 

meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut 

heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olem-

me lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa 

sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, 

että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.” (2. Kor. 5:18–21).  

Kuinka suuri hän onkaan! 
”Asia käy vielä selvemmäksi silloin kun virkaan astuu uudenlainen pappi, joka Melkisedekin tavoin ei 

ole saanut virkaansa inhimillistä syntyperää koskevan lain käskyn mukaan vaan häviämättömän elä-

mänsä voimasta. Hänestä kirjoitukset todistavat:  

        – Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta.  

Näin kumotaan aikaisempi määräys, koska se oli heikko ja hyödytön: eihän laki tehnyt mitään täydel-

liseksi. Sen tilalle me olemme saaneet parempaa: toivon, joka antaa meille uskalluksen lähestyä Ju-

malaa. On myös otettava huomioon Jumalan vala. Leevin heimon miehistä tuli pappeja ilman sitä, 

mutta tämän toisen pappeus vahvistettiin valalla, näillä sanoilla:  

        – Herra on vannonut valan eikä sitä peruuta: sinä olet pappi ikuisesti.  

Tästä näemme, kuinka paljon vahvempi on se liitto, jonka takaajana Jeesus on.” (Hepr. 7:15–

22KR92). 

 

Lopuksi: 

” "…Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väke-

vyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen".” (Ilm. 5:12).   

Kiitos Herra Jeesus Kristus nimellesi!  

” "Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalal-

lemme aina ja iankaikkisesti, amen!" ” (Ilm. 7:12). 

Amen! 

 


