
Jumalan todistus Jeesuksesta
Ap.t. 2:22-36

22.  Israelin  miehet,  kuulkaa  nämä  sanat!
Jeesus Nasaretilainen  oli  mies,  josta  Ju-
mala  todisti  teille  voimateoilla,  ihmeillä  ja
merkeillä, joita Jumala teki hänen kauttaan
teidän  keskuudessanne,  niin  kuin  itse  tie-
dätte. 
23.  Hänet  Jumala  antoi  teidän  käsiinne
edeltäpäin tekemänsä päätöksen ja ennal-
tatietämisensä mukaisesti, ja hänet te laista
tietämättömien miesten kätten kautta naulit-
sitte ristiin ja tapoitte. 
24. Mutta Jumala herätti hänet ja päästi hä-
net  kuoleman  tuskista.  Eihän  ollut  edes
mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää
häntä vallassaan, 
25. sillä Daavid sanoo hänestä: 'Minä näen
alati  edessäni  Herran.  Hän  on  minun  oi-
kealla puolellani, etten horjahtaisi. 
26. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja
kieleni riemuitsee, myös ruumiini on lepää-
vä toivossa, 
27. sillä sinä et hylkää minun sieluani tuo-
nelaan  etkä  salli  Pyhäsi  nähdä  katoavai-
suutta. 
28. Sinä olet ilmoittanut minulle elämän tiet
ja täytät minut ilolla kasvojesi edessä.' 
29. Miehet,  veljet!  Kantaisästämme Daavi-
dista voin teille varmasti sanoa, että hän on

kuollut  ja  että  hänet  on  haudattu.  Onhan
hänen hautansa meidän keskellämme vielä
tänäkin päivänä. 
30. Mutta koska Daavid oli profeetta ja tiesi,
että  Jumala  oli  valalla  vannoen  luvannut
asettaa  hänen  kupeittensa  hedelmän  hä-
nen valtaistuimelleen, 
31.  hän ennalta  nähden puhui  Kristuksen
ylösnousemuksesta ja sanoi, että Kristusta
ei  hylätä  tuonelaan eikä  hänen  ruumiinsa
maadu. 
32. Tämän Jeesuksen on Jumala herättä-
nyt, minkä todistajia me kaikki olemme. 
33. Koska hänet siis on korotettu Jumalan
oikealle puolelle ja hän on saanut Isältä lu-
pauksen  Pyhästä  Hengestä,  hän  on  vuo-
dattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulet-
te. 
34.  Eihän  Daavid  noussut  taivaisiin,  sillä
hän sanoo itse: 'Herra sanoi minun Herral-
leni: Istu oikealle puolelleni, 
35. kunnes minä panen vihollisesi sinun jal-
kojesi astinlaudaksi.' 
36.  Varmasti  tietäköön  siis  koko  Israelin
huone, että  Jumala on tehnyt hänet Her-
raksi ja  Kristukseksi,  tämän  Jeesuksen,
jonka te ristiinnaulitsitte." 

Kuka Jeesus on Sinulle?
Kuka Jeesus on sinulle? Vastaus tähän kysymykseen ratkaisee iankaikkisen kohta-
lomme. Jeesus kysyi aikanaan opetuslapsiltaan sitä ja Pietari antoi vastauksena us-
kontunnustuksen: ”Sinä olet Kristus, elävän Jumala Poika.” Jos Jeesus on sinun
Herrasi ja Vapahtajasi, olet pelastettu. Ellei sinulla ei ole iankaikkista elämää.

Pietarin helluntaisaarna on suoraa jatkoa hänen uskontunnustukseensa. Pyhässä
Hengessä tapahtunut saarna ei suinkaan keskity selvittämään, millainen Pyhä Hen-
ki on, vaan korottaa Jeesusta Kristusta. Tänäänkin Pyhä Henki kirkastaa Kristuk-
sen. 

Jeesus vuodattaa Pyhän Hengen (33)
Helluntain ihmettä hämmästelleet kuulijat saivat Pietarilta lopullisen vastauksen ky-
symykseensä: "Jeesus on vuodattanut sen, niin kuin te voitte nähdä ja kuulla" (33).
Saarnan nyt tarkasteltavasta jaksosta suuri osa, jakeet 25–31, on eräänlaista sulku-
lauseketta, jolla Pietari selitti Jeesuksen ylösnousemusta Vanhan Testamentin pro-
fetioiden valossa. Pietarin korostus osoittaa, että Jeesuksen ylösnousemus oli koko
hänen tehtävänsä toteutuksen keskus. Koko saarnan suuri tähtäyspiste on julistaa,
että Jeesus on Herra ja Kristus (Messias). (36) 
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Seitsemän tosiasiaa
Pietari julisti seitsemän tosiasiaa Jeesuksesta. Niistä keskimmäinen oli hänen ylös-
nousemuksensa. Sitä edelsi opetus Nasaretin Jeesuksen olemuksesta ja persoo-
nasta,  hänen täydellisyydestään ja  hänen kuolemastaan ristillä.  Ylösnousemusta
seurasivat Jeesuksen korottaminen valtaistuimelle Jumalan oikealle puolelle, Pyhän
Hengen antaminen hänelle. Taivaasta Jeesus vihdoin vuodatti Pyhän Hengen odot-
taville opetuslapsilleen.

Nasaretin Jeesus (22)
Pietari aloitti puhumalla Nasaretin Jeesuksesta, jonka kuulijat tiesivät ja tunsivat. Ei-
hän Jeesuksen julkisen toiminnan päättymisestä ollut kulunut kuin vajaat kaksi kuu-
kautta. Hän muistutti heitä siitä, että Jeesus oli tosi ihminen. Hän oli ihmisyyden to-
dellinen Ihminen.  Hän tuli  meidän keskellemme. Hänen ihmisyytensä vuoksi  me
voimme tuntea läheisyyttä hänen kanssaan. Pietari korosti tätä Nasaretin Jeesuk-
sen ja ihmisten keskinäistä suhdetta. 

Jumalan teot Jeesuksen kautta
Pietari  jatkoi,  että  Jumala  oli  todistanut  kuulijoille  Jeesuksesta  tekemällä  hänen
kauttaan voimatekoja, ihmeitä ja merkkejä. Sanoilla voimateko ja ihme Pietari viitta-
si vaikutukseen, jonka Jeesuksen teot olivat kuulijoihin tehneet. Sanalla merkki Pie-
tari taas korosti, että ne olivat  Jumalan tekoja. Ilmaisu ei vähennä mitään Jeesuk-
sen arvosta. Jeesus itse sanoi, ettei hän tee mitään itsestään vaan ainoastaan Lä-
hettäjänsä tekoja. Merkit olivat Jumalan tekoja, jotka hän suoritti Jeesuksen kautta. 

Ihminen, Nasaretin Jeesus, oli  sopiva ja täydellinen väline Jumalalle.  Jeesuksen
kautta Jumala saattoi esteettä käyttää voimaansa, tehdä ihmeitä ja merkkejä. Voi-
mateot eivät olleet ensisijaisesti todisteita Jeesuksen jumaluudesta, vaan siitä, että
Jumalan ajatukset täydellisestä ihmisyydestä olivat toteutuneet Nasaretin Jeesuk-
sessa. Hänen, toisen Adamin, kautta Jumala saattoi toimia vapaasti ja tehdä omat
tekonsa. Tässä Jeesuksen ihmisyys eroaa meidän ihmisyydestämme. 

Me olemme ihmisiä. Niin on myös Jeesus. Me olemme epätäydelliset. Hän on täy-
dellinen. Jumala ei pääse meidän kauttamme tekemään kaikkea työtään. Jeesus oli
täydellisesti Jumalan käytössä. Hänen kauttaan Jumala teki tekoja, jotka vaikuttivat
voimakkaasti syntisten ihmisten mieliin, ja antoi merkkejä asioista, jotka Hän halusi
ihmisten tuntevan. Jeesus oli täydellinen ja synnitön ihminen.

Ristin salaisuus (23)
Pietari osoitti Jeesuksen ristin kuoleman jumalallisen ja inhimillisen puolen. Tapah-
tuma oli kuulijoiden tuoreessa muistissa. He tiesivät, miten raaka, julma ja verinen
roomalainen teloitus oli. He tiesivät, mitä ristiinnaulitseminen merkitsi. Pietarin ei tar-
vinnut kuvailla sen kauhuja. Hän korosti sen iankaikkista syvyyttä ja korkeutta: "Hä-
net luovutettiin teille Jumalan ennaltamäärätyn päätöksen ja edeltätietämyksen mu-
kaan." 

Kun tunnemme olevamme syntisiä, me tartumme ristin salaisuudessa ilmoitettuun
Jumalan iankaikkiseen armopäätökseen. Meitä ei pelasta se, että ihminen murhat-
tiin. Meidät pelastaa sen henkilön kuolema, jonka Jumala ennaltamääräyksensä no-
jalla luovutti ristiinnaulittavaksi. Golgatan ristillä tapahtui murha, mutta kuitenkin ää-
rettömän paljon enemmän kuin murha. Ristin uhri ei ollut sattumaa eikä ihmisten te-
koa. Se tapahtui Jumalan suunnitelman mukaisesti. Risti oli Jumalan iankaikkisen
päätöksen ja vallan toimeenpanoa näkyvässä historiassa. 
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Pietari asetti koko ihmiskunnan syyllisyyden kasvokkain ristin kanssa. Sana "te" viit -
taa juutalaisiin ja "lakia tuntemattomat" miehet pakanoihin, maaherraan ja roomalai-
siin sotilaisiin. Me kaikki olemme osallisia niin juutalaiset kuin pakanatkin. Kun risti
nostettiin ja Jeesus naulattiin siihen, juutalaiset rikkoivat lain ja pakanat loukkasivat
omaatuntoaan. Inhimilliseltä puolelta Jeesuksen kuoleman syynä oli ihmisten synti,
syntien koko mitta. Sinun ja minun syntini. Jumala oli todistanut Jeesus Nasaretilai-
sen synnittömäksi. Hänet luovutettiin Jumalan päätöksellä kuolemaan, jonka pani
toimeen ihmisten synti.

Jeesus nousi kuolleista (24)
Pietari jatkoi välittömästi, että Jumala herätti Jeesuksen. Palaamme tähän keskei-
seen tosiasiaan jatkossa. Tässä yhteydessä on kuitenkin korostettava, että kuolleis-
ta herätetty oli edelleen sama Nasaretin Jeesus, sama synnitön mies ja ristillä kärsi-
nyt.

Korotettu Herra (33–35)
Seuraava vaihe tapahtumasarjassa oli Jeesuksen taivaaseen astuminen: "Jumala
on korottanut hänet oikealle puolelleen" (33).  Jeesuksen korottamisen merkitystä
Pietari selvitti lainauksella messiaanisesta psalmista 110:  "Herra sanoi minun Her-
ralleni: Istu minun oikealle puolelleni" (34).  

Psalmissa näemme Messiaan kruunattuna ja valtaistuimella, siis asemassa, josta
hän voi saavuttaa lopullisen voiton. Jumala korotti Nasaretin Jeesuksen Messiaan
valtaistuimelle. Nasaretin Jeesus, täydelliseksi todistettu, ristiinnaulittu ja ylösnous-
sut, korotettiin voimaan ja valtaan, Jumalan maailmankaikkeuden keskukseen. Hä-
nen korottamisensa tapahtui, jotta hän saisi lopullisen voiton: "...kunnes minä panen
sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi" (35).

Isän lupaus Pyhästä Hengestä (33)
Jeesuksen taivaaseen astumista seurasi tapahtuma Jumalan valtakunnan taivaalli-
sessa keskuksessa. Siihen sisältyi salaisuus, jonka kuvaamiseen inhimilliset sanat
eivät riitä: "Jeesus on ottanut vastaan Isän lupaaman Pyhän Hengen lahjan." 

Luukkaan evankeliumissa Jeesus viittasi samaan asiaan:  "Ja katso, minä lähetän
teille sen, jonka minun Isäni on luvannut,.. teidän päällenne puetaan voima korkeu-
desta." (Luuk. 24:49)  

Jeesus oli saanut Isältä lupauksen Pyhästä Hengestä. Jeesus itse eli aina Pyhän
Hengen täyteydessä eikä lupaus Hengestä ollut häntä itseään varten. Lupaus koski
sitä, että Hän saisi Isältä Pyhän Hengen vuodattaakseen hänet ihmiskunnan ylle. 

Kun siis Mies Nasaretista, täydellinen, ristiinnaulittu ja ylösnoussut saapui ihmiskun-
nan edustajana Isän kirkkauteen, Isä täytti hamasta iankaikkisuudesta tekemänsä
lupauksen. Isä antoi Pyhän Hengen Jeesukselle vuodatettavaksi koko ihmiskunnan
ylle. Tälle haavoitetulle miehelle, joka oli saanut voiton koko kadotetun ihmiskunnan
pelastukseksi, Jumala antoi Pyhän Hengen. Jeesus vuodatti Pyhän Hengen edel-
leen lunastamalleen ihmiskunnalle helluntaipäivänä.

Jeesus vuodatti Hengen
Pietari päätti kertomuksensa tästä suuresta tapahtumasarjasta julistamalla lopputu-
loksen: "Hän on vuodattanut sen, niin kuin te voitte nähdä ja kuulla." Pietarin koros-
tus ei ollut siinä, mitä oli tapahtunut, vaan henkilössä, joka kaiken tämän oli saanut
aikaan.
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Nasaretin mies on Jumalan Poika (36)
Koko Jeesuksen toiminta oli Jumalasta. Täyttämällä Jumalan tahdon loppuun asti
Jeesus saavutti armon voiton synnistä. Siksi Pietari lopulta vakuutti, että tämä Na-
saretin mies ei ollutkaan kukaan muu kuin itse Herra ja Kristus, totinen Ihminen ja
totinen Jumala.  "Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma: Jumala on tehnyt
Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi (Kristukseksi) – tämän Jeesuksen, jonka te ris-
tiinnaulitsitte" (36). 

Jeesuksen ylösnousemus
Pietarin  helluntaisaarnan  keskeisin  kohta  käsittelee  Jeesuksen  ylösnousemusta.
Pietari  julisti  kahteen kertaan ylösnousemuksen tosiasian (24,32).  Sitten hän va-
kuutti  Vanhan testamentin profetian perusteella, että niin oli  pakko tapahtua (24–
28). Lisäksi hän torjui vastaväitteen, että Daavidin profetia ei muka koskisi Kristusta
(29–31). Pietarin kautta Pyhä Henki teki selväksi, että Daavid oli profeetta ja puhui
Kristuksen ylösnousemuksesta Pietarin lainaamissa Psalmien kohdissa.

Ylösnousemuksen historiallisuus (32)
Kun tämän päivän raamatunlukijoiden tapana on keskittyä Jeesuksen ylösnouse-
muksen historiallisiin todisteisiin, Pietari ainoastaan viittaa niihin:  "Tämän Jeesuk-
sen on Jumala herättänyt kuolleista; me kaikki olemme sen todistajia." (32)

Ylösnousemuksen historialliset todisteet olivat niin runsaat, ettei niitä ollut tarvetta
luetella.  Elleivät Jeesuksen ylösnousemuksen historialliset todisteet riitä sen tun-
nustamiseen, niin emme voi olla varmoja mistään muistakaan historiallisista tapah-
tumista. Niin vahvat ja monipuoliset ne ovat.

Ylösnousemuksen välttämättömyys (24)
Vanhan  liiton  lupauksiin  vedoten  Pietari  keskittyi  todistamaan  ylösnousemuksen
välttämättömyyttä jumalallisessa järjestyksessä. Ellei  Jumala olisi  herättänyt Jee-
susta, niin koko Jumalan vanhurskaus ja uskollisuus itselleen olisi romahtanut. "Ei-
hän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan." (24) 
Kuolema ei kerta kaikkiaan sopinut yhteen Jeesuksen olemuksen kanssa. Ylösnou-
semus seurasi Jeesuksen elämän synnittömyydestä ja hänen kuolemansa erityis-
luonteesta.

Jumala–ihminen (25)
Jeesuksen voittoa mahdollisuudesta synnin alkuun panemiseen eli uuteen syntiin-
lankeemukseen  kuvataan  sanoin:  "Minä  näen  alati  edessäni  Herran". Nasaretin
Jeesus oli ja on ainutlaatuinen ja ainutkertainen persoona. Hän on todellinen Juma-
la ja todellinen ihminen. Hän ei ole vain toista vaan molempia. Hän on erilainen kuin
ihminen, koska hän on myös Jumala. Hän on erilainen kuin Jumala, koska hän on
myös ihminen. Kun tämä Nasaretin mies, totinen Jumala ja totinen ihminen, tuli li -
haan jouluna, Jumalan maailmankaikkeuteen tuli uusi persoonallisen olemassaolon
muoto, uusi luomus. Tullessaan ihmisen kaltaisuuteen Jeesus otti palvelijan muo-
don. Jeesuksen tulo ihmiseksi oli astumista suvereenista hallintavallasta alamaisuu-
teen. Emme voi siihen sisältyvää salaisuutta täysin ymmärtää, koska se ylittää inhi-
millisen kokemuksen ja käsityskyvyn.

Palvelijana kaikessa kuuliainen
Jeesus on ihmiseksi tullut iankaikkinen Jumalan palvelija. Tähän hänen asemaansa
palvelijana liittyy uudenlaisen synnin alkamisen mahdollisuus. 
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Suuri joukko enkeleitä, Jumalan palvelijoita, lankesi saatanan johdolla, kun ne nou-
sivat Jumalaa vastaan. Omasta tahdostaan ne luopuivat oikeasta asemastaan Ju-
malan edessä. Se oli synnin alkuun panemista eli syntiinlankeemus. 

Ihmisen synti taas tapahtui ulkopuolisen kiusauksen seurauksena ja eroaa siksi rat-
kaisevasti  Saatanan ja pahojen henkien lankeemuksesta. Pahan alku maailman-
kaikkeudessa tapahtui ennen ihmisen lankeemusta. Saatanaa ja pahuuden enkelei-
tä varten ei ole valmistettu myöskään mitään pelastusta – ihmiselle on. 

Kun siis Jumalan Poika tuli ihmiseksi, uuden olemassaolon piiriin, siinä syntyi myös
uusi mahdollisuus syntiin, luopumiseen Jumalan tahdosta. Jumalan palvelijan pai-
kan ja rajoitukset määrää Jumala. Jeesus pysyi tässä asemassa ja sen edellyttä-
mässä toimintapiirissä pitämällä aina Isän kasvot silmiensä edessä. 

Saatana marssi ulos asemastaan ja suhteestaan Jumalaan, mutta Herra Jeesus py-
syi aina palvelijana, orjana: "Minä näen alati edessäni Herran." Jeesus ei missään
tilanteessa katkaissut suhdettaan Isään. Hän ei tehnyt mitään itsestään, vaan ai-
noastaan sen, mitä Isä käski hänen tehdä. Tämä oli ensimmäinen puoli hänen voi-
tostaan synnistä.

Voitto kiusauksista (25)
Lause: "Hän pysyy oikealla puolellani, etten horjahtaisi", kertoo taas Jeesuksen voi-
ton ulkoapäin tulevista hyökkäyksistä. Sielunvihollinen yritti kiusauksillaan kammeta
Jeesuksen pois palvelijan suhteesta Isään. Jeesus voitti siinä, missä Adam ja me
hänen jälkeläisensä lankesimme. Koko elämänsä Jeesus joutui jatkuvasti valitse-
maan oikean ja väärän välillä, näiden kahden taistelevan voiman välillä. Pimeyden
voimat pyrkivät vetämään häntä Jumalan valtaistuimesta poispäin. Mutta Herra piti
aina Isän oikealla puolellansa eikä koskaan horjahtanut näiden paineiden keskellä.
Jeesus eli aina täydellisessä riippuvuudessa Jumalan voimasta.

Kuolema kukistetaan kuolemalla (26–28)
Kuolema on synnin palkka. Mutta koska Jeesus sai nämä kaksi voittoa synnistä,
kuolemalla ei voinut olla mitään oikeutta Jeesukseen nähden. Hän on täydellinen
pyhyydessä, vanhurskaudessa ja kuuliaisuudessa Isälle.  

Kuuliaisena Isän tahdolle Jeesus kävi kuitenkin kuolemaan. Kukaan ei hänen hen-
keään ottanut, vaan hän antoi sen meidän sijastamme. Synnin omassa elämässään
täydellisesti voittanut Jeesus kävi kuolemaan, koska hän oli ottanut meidän syntim-
me kantaakseen. Hän saattoi syyllisyytemme kantaa, koska hän ei ollut vain palveli -
ja, vaan myös yhtä Isän kanssa. Jeesus kärsi ristillä koko ihmiskunnan synnin tuo-
mion ja rangaistuksen viimeiseen pisaraan asti. Näin hän sai voiton myös siitä syn-
nistä, jonka hän otti sijaisenamme kantaakseen. Hän voitti sen kantamalla sen ran-
gaistuksen aina sen hirvittävään päätökseen asti. Synnin rangaistuksena ei ole mi-
tään enempää kuin Jumalan hylkäämäksi joutuminen, helvetin tuli. Juuri sen Jeesus
kävi läpi ristillä.

Synnistä saamansa kolminkertaisen voiton perusteella Jeesus saattoi sanoa: "Me-
nen kuolemaan, mutta kuolema ei voi minua pitää." Jeesus huusikin voitonhuudon
ristiltä, kun ihmiskunnan synnit oli sovitettu: "Se on täytetty!" 

Haudan salpojen oli murruttava
Olisiko  siis  kuolema voinut  pitää  Jeesuksen,  kuolema,  joka  on Jumalan itsensä
asettama tuomio synnistä? Ei, haudan salpojen oli pakko väistyä. Isä ei voinut olla
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herättämättä Jeesusta kuolleista. Siksi ylösnousemuksen voitonsanoma on uskom-
me keskus. Isä sinetöi voiton synnistä ja valmisti siten tien kaikkeen, mikä jatkossa
seurasi:  Jeesuksen astumiseen taivaaseen ja  Pyhän Hengen lahjan vuodattami-
seen.

Helluntaijulistus (36)
Joelin profetia Hengen vuodattamisesta oli täyttynyt. Jeesus oli vuodattanut Pyhän
Hengen ihmiskunnan päälle. Hän oli toiminnallaan tehnyt sen mahdolliseksi. Jumala
oli todistanut Jeesuksen synnittömäksi. Ihmisten synti oli ristiinnaulinnut Jeesuksen
Jumalan ennakkopäätöksen mukaisesti. Hänet oli herätetty kuolleista vastoin kan-
san johtajien epäuskoa ja korotettu Jumalan oikean puolen valtaistuimelle. Hän oli
saanut Isältä luvatun Pyhän Hengen ja nyt hän oli vuodattanut Hengen. 

Pietarin helluntaisaarnan loppusanoja voitaisiin nimittää helluntaijulistukseksi. Niissä
Pietari siirtyi selityksestä sovellutukseen:  "Tästä siis saa koko Israelin kansa olla
varma: Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi – tämän Jeesuksen,
jonka te ristiinnaulitsitte." (36)

Sama henkilö
Pietari asetti kuulijat kasvokkain sen henkilön kanssa, jonka he olivat ristiinnaulin-
neet. Pietari korosti, että kysymys on  samasta Jeesuksesta. Opetuslasten käsitys
Jeesuksesta ei ollut muuttunut. Taivaassa hallitseva ja Pyhän Hengen vuodattanut
Jeesus, oli  täsmälleen sama henkilö,  jonka he olivat ristiinnaulinneet.  Jumala oli
tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Kristukseksi. Jumala oli tehnyt sen herättämällä Jee-
suksen kuolleista.

Herra ja Kristus
"Jumala on tehnyt hänet Herraksi ja Kristukseksi." Jumala asetti ylösnousemukses-
sa ja sitä seuranneessa tapahtumasarjassa Jeesuksen asemaan, joka määritellään
kahdella sanalla "Herra ja Kristus". Sana "tehdä" on kirjoitettu alkukielellä muodos-
sa, joka osoittaa tapahtuman kertakaikkiseksi. Tapahtumasarja oli siis päättynyt. Ju-
mala oli lopullisesti korottanut Jeesuksen valtaherruuteen.

Pietari ei tarkoittanut Jeesuksen iankaikkista herruutta. Jumalan Poika oli Herra ha-
masta iankaikkisuudesta. Jumalan iankaikkisessa pelastussuunnitelmassa Jumalan
Poika oli  myös Vapahtaja,  ennen kuin synti  oli  tullut  maailmaan.  Jo ennen kuin
maailma luotiin, Jumala päätti, että Karitsa teurastettaisiin ihmiskunnan sovituksek-
si. Nyt tämä tosiasia oli tullut myös osaksi ihmisen historiaa.

Jeesuksen herruus julkiseksi
Jumala oli tehnyt Jeesuksen Herraksi. Jumala oli todistanut ja osoittanut julkisesti
Jeesuksen alkuperäisen herruuden taivaassa,  maan päällä  ja  pimeyden valtojen
edessä. Jumala vahvisti tämän tosiasian Jeesuksen ylösnousemuksella ja taivaa-
seen astumisella. 

Jeesuksen  alkuperäinen  herruus  tarkoittaa  sitä  tosiasiaa,  että  halusimmepa  tai
emme, hän on Herra sen perusteella, mitä hän on. Nasaretin Jeesus on Herra. Mi-
tään ei voi verrata hänen ajatuksiinsa, tekoihinsa, puhtauteensa tai pyhyyteensä. Ai-
nutlaatuista on niin ikään hänen armonsa, suuruutensa ja hänen olemuksensa kau-
neus. Hän on Herra riippumatta siitä, suostummeko taivuttamaan itsemme hänen
hallittavakseen vai valitsemmeko itsellemme muita herroja. Ei ole mitään tai ketään,
johon häntä voisi verrata. Ihmismielikuvitukseen ei voi nousta mitään, mikä ylittäisi
neljässä evankeliumissa kuvatun Nasaretin Jeesuksen rakkauden ja kirkkauden.
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Jumala on tunnustanut ja vahvistanut Jeesuksen herruuden. Hän korotti ihmissu-
vusta tämän miehen, totisen Ihmisen, ja asetti hänet Herraksi. Hänessä toteutui Ju-
malan suunnitelma ihmiskuntaan nähden: "Tehkäämme ihminen omaksi kuvaksem-
me." Katso tätä Ihmistä Jeesuksessa. Jumala on tehnyt hänet Herraksi.

Vapauttaja Kuningas
Jos  sana  "Herra"  kertoo  Jeesuksen  henkilökohtaisen  valtasuuruuden,  niin  sana
"Kristus" kertoo, millaista hänen valtansa on meihin nähden. Kristus, Voideltu, mer-
kitsee Vanhassa testamentissa kansansa vapauttavaa kuningasta. Kristus irrottaa
siteet, avaa vankilan ovet ja sitoo särkyneet sydämet. Omilleen hän julistaa Herran
otollista vuotta ja Jumalan vihollisille kostonpäivää. 

Vanhan testamentin Voideltu taivutti myös selkänsä lyötäväksi ja joutui surun murta-
maksi. Hän tuli  "haavoitetuksi meidän rikostemme tähden, runnelluksi meidän pa-
hain tekojemme tähden, rangaistuksi, jotta meillä rauha olisi." Hän valmisti sovituk-
sen ja teki meille mahdolliseksi uuden elämän. Nasaretin korotettu Jeesus on tämä
vapauttajakuningas.

Kruunattu ihmisyys
Jumala teki  Jeesuksen Herraksi  ja  Kristukseksi.  Kruunattu  ihmisyys on Jumalan
kaikkeuden ja  kaikkivaltiuden keskuksessa. Jumalan hyväksymä pyhyys pitää val-
tikkaa.  Uhri,  jolla  valmistettiin  vapautus,  istuu  valtaistuimella.  Ylösnousemuksella
voittonsa sinetöinyt istuu Isän oikealla puolella. Enää ei ole epäselvää, kumpi voit-
taa, Jumala vai saatana. Taistelu on jo voitettu.  Korotettu Jeesus sai lupauksen
Isältä ja niin yhteys Jumalan ja ihmisten välille on rakennettu. Mutta vielä enemmän,
kuolleet herättävä, halvaantuneet nostava, uudeksi tekevä elämä on nyt vuodatettu
Pyhässä Hengessä meille.

Ruumiillinen taivaaseen astuminen (34–35)
Jos taivaaseen astuminen tarkoittaisi sitä, että kuolleen henki siirtyy ajan rajoituksis-
ta tuonpuoleiseen elämään, niin Daavidkin olisi astunut taivaaseen. Mutta juuri sen
Pietari torjui. Taivaaseen astuminen merkitsee sitä, että poisnukkuneen ruumis nou-
see ja hän siinä samassa ruumiissa astuu taivaaseen.

Jeesuksella on kaikki valta (35)
Jeesuksen Herruus merkitsee, että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Hänellä on valta niin poliittisissa, teologisissa kuin eettisissäkin kysymyksissä. Hän
hallitsee kansallisissa ja kansainvälisissä asioissa. Hänen valtansa on iankaikkista
ulottuen sekä tähän nykyiseen elämäämme kuin myös sen jälkeiseen. Hänen valta-
kunnassaan kuolema on vain siirtymistä tilasta toiseen, sillä Ylösnoussut hallitsee
ennen sitä ja sen jälkeen. 

Jeesuksen valta maan päällä toteutuu tällä hetkellä kahdella tavalla. Toisaalta Jee-
sus hallitsee hengellisen valtapiirin alueella. Siinä on kysymys hänen vallastaan pe-
lastamiensa ihmisten elämässä. Se perustuu hänen armonsa vaikutuksiin uskovien
elämässä ja on siksi luonteeltaan armovaltakunta. Se leviää seurakunnan julista-
man armon ja totuuden sanan kautta. 

Mutta Herran hallinta ei rajoitu vain hengellisen elämän piiriin. Hän hallitsee myös
maallisen valtapiirin alueella. Siellä hänen hallintamenetelmiinsä kuuluu jopa miek-
ka. Hän johtaa historian kulkua ja maallista vallankäyttöä. Hän rajoittaa synnin val-
taa  ja  toteuttaa  kansojen  ja  yksilöiden  elämässä  tuomioitaan.  Maailmanhistoria
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päättyy Jumalan pelastussuunnitelman lopulliseen toteutumiseen, kun Jeesus tulee
toisen kerran maan päälle ja kaikki hänen vihollisensa kukistetaan.

Korota Kristus Herraksesi
Jumala ei ole vielä asettanut Jeesuksen vihollisia hänen jalkojensa astinlaudaksi.
Se tapahtuu Jeesuksen toisessa tulemisessa. Nyt on vielä armon aika, helluntain ai-
kakausi. Mutta silloin Herra on saattava oikeuden lopullisesti voimaan. Jumala on
tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Kristukseksi. Meidän tehtävämme on korottaa Jeesus
Herraksi ja Kristukseksi omassa elämässämme, kodeissamme, kaupungeissamme
ja kaikkialla maailmassa.

Esimerkki Jeesuksen hengellisestä vallasta rouva Haman elämässä
Rouva Hama kastettiin  28.6.2020 HAT Koben kirkossa. Kasteen suoritti  lähetys-
saarnaaja Jukka Kallioinen. Rouva todisti kasteensa yhteydessä näin:

Kiitos Jumalalle! Olen lammas. Kokiessani elämässäni pimeyttä ja suurta yksinäisyyttä etsin
sydän vapisten rakkautta. Niin kauan kuin muistan, ahdistavina öinä peiton alla huusin ”ju-
mala, jumala”. En ymmärrä, miksi sana jumala tuolloin tuli mieleeni. Kun kuitenkin tein
niin, nukuin levollisesti. Siksi ajattelin, että Jumala on todellakin olemassa. Uskoin, että hän
kuulee minua.

Kasvettuani aikuiseksi rukoileminen jäi vähiin ja jouduin eksyksiin. Viime syksynä mieleeni
muistui,  että äitini  oli  sanonut haluavansa nähdä revontulet.  Tuolloin tunsin sydämessäni
voimakasta halua matkustaa Suomeen. 

Matkan viimeisenä päivänä Helsingissä menin kirkkoon. Se oli ihmeellistä. En ollut ennen
nähnyt kirkkoa, jossa suoraan silmieni edessä oli risti. En ymmärrä miksi, mutta kyyneleet
valuivat silmistäni. Kirkon sisälle tulvi valoa ja taas kyyneleet valuivat. Mikä merkitys tällä
oli? 

Huhtikuusta alkaen sain kasteopetusta Jukalta. Aivan ensimmäiseksi Jukka sanoi, että Jeesus
kuoli meidän syntiemme takia ristillä. Ilman mitään vastustusta sydämeni otti vastaan nuo
sanat. En kuitenkaan heti ymmärtänyt noiden sanojen todellista merkitystä. Ajattelin, että
historiallisesta näkökulmasta Jeesus kuoli Aadamin ja Eevan syntien tähden. Ei tullut mie-
leenikään, että Jeesus olisi kuollut minunlaiseni vähäpätöisen ihmisen takia. Mutta sitten yht
´äkkiä Jukan, Helenan ja Astan kanssa opiskellessamme tajusin, että Jeesus riippui ristillä ja
kuoli juuri minun puolestani. Miten ihmeellistä! Jeesus on ollutkin minun, tällaisen eksy-
neen ihmisen vierellä koko ajan. Nyt ymmärsin tämän kirkkaasti. Olin etsinyt tätä todellista
rakkautta. En ollut ymmärtänyt, että silloinkin, kun koin yksinäisyyttä ja vapisin, olin Jee-
suksen  rakkauden  ympäröimänä.  Tämän  tajuttuani  kyyneleet  vuotivat  virtanaan.
Siitä lähtien sydämessäni on ollut rauha. Jeesus on aina sydämessäni. En osaa sanoin kuvata,
kuinka suurta rakkautta koen, kun Jeesus hyvänä paimenena seuraa minua koko ajan. 
Jeesus ei koskaan minua hylännyt, vaan odotti minua. Jukka ja Helena odottivat minua. Eri-
ko (seurakunnan työntekijä) odotti rukoillen. Mark (Takarabe, englannin opettaja) johdatti
minut ensi kerran jumalanpalvelukseen. Hyvin kirkkaana on mielessäni se vaikuttava koke-
mus, kun ensimmäistä kertaa kuulin Yoshidan (evankelista) puheen Johannes Kastajasta. 

Jumala, kaikki on sinun suunnitelmaasi. Tunnen sydämessäni Jumalan ehtymättömän rak-
kauden.  Minuako hän rakastaa? Kyllä! Kiitos paljon Jumala! Kiitos Jeesus! Enää en joudu
eksyksiin.

Entä sinä?
Jos sinäkin olet eksyksissä, niin Jeesus kutsuu sinua luokseen. Hän tekee sen hy-
vin proosallisella tavalla, Pietarin julistaman saarnan välityksellä. Jos sinä tunnustat,
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että Nasaretin mies Jeesus on iankaikkinen Jumala, joka on sovittanut sinunkin syn-
tisi Golgatan ristillä ja noussut kuolleista saadakseen hallita myös sinua, sinäkin löy-
dät pelastuksen ja uuden elämän.

Jos sinä taas olet jo Herran oma, niin tunnusta jälleen tänään uskosi hänelle. Hän
haluaa kuulla, että tunnustat hänet omaksi Vapahtajaksesi ja Herraksesi. Sinä saat
tänäänkin omistaa hänen täydellisessä voitossa kaikki syntisi anteeksi. Saat iloiten
jättäytyä hänen hallittavakseen myös tällä viikolla.
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