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I. JEESUS KRISTUS  

 

Kysymys: Mitä te tiedätte Jeesuksesta? 

Jeesus merkitsee hepreassa ”Jumala pelastaa”. Ilmoittaessaan Vapahtajan syntymästä ylienkeli Gabriel 

antaa hänelle nimen Jeesus, joka ilmaisee samalla kertaa hänen olemuksensa ja tehtävänsä. Koska vain 

Jumala yksin voi antaa syntejä anteeksi (Mark.2:7), hän itse siis Jeesuksessa, ihmiseksi tulleessa Pojassaan, 

”pelastaa kansansa sen synneistä” (Matt. 1:21).  

 

Kysymys: Missä rukouksessa mainitaan Jeesuksen nimi? 

(Vastaus: On monia rukouksia, joissa nimet mainitaan. Tunnetuin niistä on niin sanottu Jeesuksen rukous: 

”Herra Jeesus Kristus Jumalan Poika, armahda minua syntistä.”) 

”Kristus” on kreikan kielinen vastine hepreankielen ilmaisulle ”Messias”, joka merkitsee ”Voideltu”. Siitä 

tulee Jeesuksen erisnimi siksi, että hän toteuttaa täydellisesti sen Jumalalta saamansa tehtävän, jota hänen 

nimensä merkitsee. Israelissa voideltiin nimittäin Jumalan nimessä ne ihmiset, jotka oli pyhitetty hänelle 

hänen antamaansa tehtävää varten. Näin tehtiin kuninkaille, papeille ja harvinaisissa tapauksissa 

profeetoille. Ennen kaikkea voitelu kuului Messiaalle, jonka Jumala oli lähettävä perustamaan lopullisesti 

hänen valtakuntansa.  

 

Kysymys: Millä muilla nimillä Jeesusta kutsutaan? 

(Vastaus: Esimerkiksi 1) Jumala, 2) Jumalan poika, 3) Ihmisen poika, 4) Herra, 5) Vapahtaja, 6) Opettaja, 7) 

Sana, 8) Uusi Aadam 9) Lunastaja, 10) Pelastaja) 

 

Enkeli julisti paimenille Jeesuksen, Israelille luvatun Messiaan syntymää: ”Tänään on teille Daavidin 

kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra” (Luuk. 2:11). Jeesus on alusta asti hän, jonka ”Isä 

on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan” (Joh. 10:36), koska hän sikisi Marian neitseellisessä kohdussa. 

Ensimmäisenä opetuslapsista apostoli Pietari tunnusti Vapahtajan olevan Kristus. Hän sanoi Jeesukselle: ” 

Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.” (Matt. 16:16). 

Johanneksen evankeliumin alussa sanotaan: ”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo 

alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman 

häntä… Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, 

jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.” (Joh. 1:1-3,14). Jeesuksen syntymässä Jumala tuli ihmiseksi. Tätä sanotaan 

inkarnaatioksi eli lihaan tulemiseksi.  
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Jumalan Pojan lihaksitulo on Uuden testamentin koko evankeliumin keskeisin mysteeri. Ensimmäinen 

Aadam ei osannut suorittaa hänelle annettua tehtävää – hänen olisi pitänyt kehittyä hengellisesti ja 

moraalisesti täydelliseksi eli jumaloitua, ja tuoda näkyväinen maailma Jumalalle. Kun Aadam oli rikkonut 

käskyn ja hänet oli karkotettu paratiisin iloista, tie jumaloitumiseen sulkeutui. Mutta lihaksi tullut Jumala, 

Sana, Herra Jeesus Kristus, teki hänen puolestaan kaiken sen, mihin hän ei itse kyennyt. Kristus itse vaelsi 

ihmisen luo tietä, jota pitkin ihmisen olisi pitänyt vaeltaa hänen luokseen. Ihmiselle tämä tie olisi merkinnyt 

nousua korkeammalle, mutta Jumalalle se oli nöyrän laskeutumisen, köyhtymisen ja itsensä tyhjentämisen 

tie. 

Vapahtajaksi, Lunastajaksi tai Pelastajaksi kutsumme Jeesusta Kristusta hänen pelastavaisten 

kärsimyksiensä, ristiinnaulitsemisen ja kuolemansa tähden. ”Lunastus” on käännös kreikan termistä, joka 

merkitsee lunnaita eli summaa, jolla orja saa lunastaa vapautensa ja kuolemaan tuomittu henkensä. 

Syntiinlankeemuksessa ihminen joutui synnin orjaksi, ja tarvitaan lunnaita, joilla hänet voidaan vapauttaa 

orjuudesta. Lunastus on osoitus Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan. Tämä näkökanta perustuu apostoli 

Johanneksen sanoihin: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ettei 

yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh 3:16). 

Jumalan Pojan ristinkuolemaa ei siis aiheuta Jumalan viha, vaan hänen rakkautensa. Kristus tuo 

lunastamansa ihmiskunnan lahjaksi Jumalalle ja vapauttaa sen lopullisesti pahan hengen vallasta. 

 

Kysymys: Mitä inhimillisiä, eli ihmisille ominaisia piirteitä muistatte Jeesuksen elämästä? 

(Vastaus: Esimerkiksi hän syntyy ja kasvaa, syö, juo, väsyy, nukkuu, suree, vihastuu, iloitsee, kärsii ja 

kuolee.) 

Nämä inhimilliset piirteet kertovat, että Jeesus Kristus, lihaksi tulleena Jumalan poikana oli täydellinen 

ihminen, mutta ei myöskään menettänyt jumaluuttaan. Kristuksen täydellinen jumaluus ja täydellinen 

ihmisyys ilmoitetaan heti evankeliumin ensimmäisissä luvuissa. Kaikki hänen tekonsa ja sanansa ovat 

ihmisen tekoja ja sanoja, mutta ne kantavat samalla jumaluuden sinettiä. Esimerkkinä voidaan mainita, 

että Jeesus pelkäsi kärsimyksiä ja pyysi Isältä, että voisi välttää ne, jos mahdollista, mutta jättäytyi 

kuitenkin Isän tahdon varaan ja ilmaisi olevansa valmis kuolemaan ihmisten puolesta.  

Jeesuksen täydellinen jumaluus tuli esiin muun muassa siinä, että hän kykeni parantamaan sairaita ja 

herättämään ihmisiä kuolleista. Hän paljasti jumalallisen luontonsa lähimmille opetuslapsilleen Pietarille, 

Jaakobille ja Johannekselle kirkastumisen tapahtumassa, joka kirkon perimätiedon mukaan tapahtui 

Taaborin vuorella. Siellä profeetat Mooses ja Elia ilmestyivät todistamaan kirkastuneen Kristuksen olevan 

Jumalan poika.  

Kristuksen kirkastuksen juhlan kontakki: Oi Kristus Jumala, Sinä kirkastuit vuorella, ja opetuslapsesi näkivät 

sinun kunniasi kykyjensä, mukaan, että nähdessään Sinut sitten ristiinnaulittuna ymmärtäisivät Sinun 

kärsivän vapaasta tahdostasi ja saarnaisivat maailmalle, että Sinä olet totisesti Isän kirkkauden säteily. 

 

Laulu: ”Etehesi Herra tahon tulla…” tai tropari ”Sinun puhtaalle kuvallesi…”  



 


