
Jeesus on kaiken A ja O

Tälle iltapäivälle on annettu aiheeksi: Jeesus on kaiken A ja O, ensimmäinen ja 
viimeinen. Tämä ajatus löytyy Ilmestyskirjasta useammastakin kohdasta. Melkein 
sanatarkka se on (Ilm.22:13) jakeen mukaan.
Siellä kirjoitetaan: ”Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.”
Hiljennymme rukoukseen, pyytämään siunausta ja johdatusta tähän tilaisuuteen…

Lähdemme liikkeelle tuosta sanasta, ensimmäinen. Jeesus on A eli ensimmäinen, 
alku. Johanneksen evankeliumi alkaa sanoilla: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan 
tykönä, ja Sana oli Jumala.
2. Hän oli alussa Jumalan tykönä. 
3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään,  
mikä syntynyt on.”

Huomaamme näistä muutamista jakeista, kuinka Jeesus oli alussa Sanana Jumalan 
tykönä. Sananlaskujen kirjassa (8:22-31) sanotaan Jeesuksesta mm. näin: (lue jakeet)

Lukemassani katkelmassa oli monia hyviä ja ihania asioita. (Selitä Raamatusta jae 
jakeelta tämä kohta).
Eikö olekin ihanaa kuvaa Jeesuksesta, kuinka hän aikojen alussa oli Isän luona 
Taivaassa. Hän oli luomistyössä mukana. Hän oli iloinen Poika Isän helmassa. 
”Ihastuksissani olin päivästä päivään”, tunnustaa Jeesus. 

Hän myös leikki Isän Jumalan edessä päivästä päivään, kuten normaalisti pienet 
lapset leikkivät. Samalla hän ihasteli ihmislapsia maan päällä.

Uusin käännös sanoo jakeissa 30-31: ”Jo silloin minä esikoinen, olin hänen 
vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään.
Maan kiekko oli leikkikalunani, ilonani olivat ihmislapset.”

Näistä Sananlaskujen kirjan jakeista näemme, kuinka Jeesuksella oli hieno Isä 
lapsisuhde. Isä iloitsi Poikansa leikeistä taivaan kodissa. Jeesus leikki maan kiekolla 
eli tällä maapallolla. Hän jo silloin katseli ihmislapsia, jotka tuottivat hänelle myöskin 
suurta iloa.

Niinpä hän oli sitten valmis sanomaan Isälle: ”Katso, minä tulen
-kirjakääröön on minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi Jumala.”

Hän, Jeesus, oli ensimmäinen luomistyössä, mutta myöskin siinä, että hän oli 
valmis tulemaan tänne maan päälle ja täyttämään Isän Jumalan tahdon uhraamalla 
itsensä.



Joku ehkä ajattelee. Miksi Jeesukselle oli kaikki niin helppoa? Ehkä juuri siksi, että 
hän oli myöskin Jumala, kuten tuosta Johanneksen evankeliumin ensimmäisen jakeen 
loppuosasta käy ilmi. Siinähän sanotaan, että Sana oli Jumala.

Toisaalta kaikki ei ollut niinkään helppoa, vallankaan uhrin antaminen. Hän verta 
hikoillen , monet tuskat läpikäyden, uhrasi itsensä viattomana Jumalalle.
Hän jopa koki Isä Jumalan hylkäämäksi joutumisen kauhun sielussaan. ”Jumalani,  
Jumalani, miksi minut hylkäsit”, hän huudahti ristiltä.

Jumala ei kuitenkaan hylännyt Poikaansa, vaan hän ajallaan armahti ja päästi 
kuoleman kivuista sekä helvetin kauhuista vapaaksi. 

Tämä on lohdullista sinulle, joka olet kenties kokenut hyljätyksi tulemisen. Tästä 
johtuen, sinä saatat kokea, että sinut on Herrakin hylännyt. Sitä hän ei ole tehnyt. Hän 
seuraa tarkoin sinun ahjosi lämpöä. Ja kun ahdistus, kärsimys ja kiusaus on täyttänyt 
tehtävänsä, niin hän valmistaa myöskin pääsyn siitä, niin että voit sen kestää, kuten 
apostoli  kirjoittaa. (1Kor.10:13)

Hän siis kirjoittaa tuossa mainitsemassani kohdassa : ”Teitä ei ole kohdannut muu 
kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli  
voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että  
voitte sen kestää.”

Kiusaus on siis inhimillinen. Se ei ole Jumalan lähettämä. Hän kyllä sallii meille yhtä 
ja toista koettelemusta elämämme aikana.

Saman suuntaisesti apostoli Jaakob kirjoittaa kirjeessään: ”Älköön kukaan 
kiusauksessa ollessaan sanoko: Jumala minua kiusaa; sillä Jumala ei ole pahan 
kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka 
häntä vetää ja houkuttelee…”

Kiusauksemme kertoo meille, että me olemme syntisiä vielä uskovinakin. Emme 
pääse siitä niin helposti irti. Ja ehkä Jumala ei otakaan kaikkia kiusoja pois pitääkseen 
meidät pieninä ja nöyrinä lapsinaan. Me niin herkästi ylpistymme, jos koemme vain 
myötätuulta elämässämme.

Mutta lohdullista oli kuulla, että hän valmistaa kiusauksistamme pääsyn vapaaksi.
Ja jos käy niin, että lankeamme, niin silloinkin on Jumalan isän armonistuin 
Jeesuksessa Kristuksessa auki. Hänen verensä puhdistaa meidät kaikista 
synneistämme.

Kolmas jae tuossa Johanneksen evankeliumin alussa kertoo siitä, että kaikki on 
saanut syntynsä hänen eli Jeesuksen kautta, ja ilman häntä, eli Jeesusta, ei ole 
syntynyt mitään, mikä syntynyt on.



Toisin sanoen maailman synnyssä Jeesus oli mukana. Samoin hän oli mukana 
Saatanan kukistamisessa ristin työnsä kautta. Hän oli myöskin mukana 
helluntaipäivänä, kun Pyhä Henki vuodatettiin opetuslasten päälle. Hän synnytti siis 
pyhän yhteisen seurakunnan.

Myöskin sinun ja minun uudestisyntymisessä Jeesus on ollut läsnä. Ilman Jeesusta ei 
ole myöskään elävää uskoa eikä seurakuntaa. Näin Jeesus on joka paikassa 
ensimmäinen.

Jeesuksen tulisi olla myöskin meidän jokapäiväisessä elämässä ensimmäinen, kun 
avaamme aamulla silmämme uuteen päivään. 
Uusi päiväkin on Jumalan armoa Jeesuksessa Kristuksessa. Sanottiinhan, että ilman 
häntä ei ole syntynyt mitään mikä syntynyt on. Myös tämä päivä on Jeesuksen 
synnyttämä.

Hän on siis luomakunnan kaikkeuden synnyn Herra ja Hallitsija, samoin kuin 
seurakunnan synnyttäjä ja ylläpitäjä.

Eikö tämä olekin lohdullista tietää, että emme ole täällä sattumalta, vaan olemme 
syntyneet tänne Kolmiyhteisen Jumalan tahdosta ja vaikutuksesta.

Ja koska näin on, niin hän myös pitää luoduistaan huolen niin tänään kuin 
huomennakin ja jokaisena elämämme päivänä.

Siksi vuorisaarna on ihanaa luettavaa. Siellä kehotetaan katselemaan taivaan lintuja ja 
kedon kukkia ja muistamaan, kuinka taivaan Isä pitää niistäkin hyvän huolen.

Meitä ohjataan murheettomaan elämään.  Ensin kehotetaan etsimään Jumalan 
valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttansa ja luottamaan siihen, että kaikki ajallinenkin 
annetaan meille sen ohessa.

Sitten tuossa päivän aiheessa puhuttiin siitä, että hän on myöskin viimeinen.
Lähden liikkeelle arjen keskeltä. Luther on sanonut, että ennen nukahtamista siunaa 
itsesi ja käy levolle. 

Myös aikoinaan herätyssaarnajana toiminut rovasti Urho Muroma on sanonut, että 
pidä rautaisella kädellä kiinni aamu- ja iltavartiosta. Siinä tuli vielä tuo päivän 
ensimmäinenkin asia esille.

Hyvä on ennen uutisia ja muita aamun kiireitä pitää hartaus ja näin valmistautua 
päivän tehtäviin. Hän on sanonut senkin, että mitä kiireisempi päivä on tiedossa sitä 
tärkeämpää on pitää aamuvartio, jotta mieli pysyisi riittävän rauhallisena päivän 
kiireitten keskellä.
Itsekin olen kokenut, että jos jää aamuvartio suorittamatta niin asiat eivät tahdo 
luontua niin kuin toivoisi tai haluaisi.



Elämän tilanteet ovat hyvin erilaiset. Siksi tästäkään ei varmaan kannata tehdä lakia. 
Jokainen valitsee itselleen ja perheelleen sopivimman tavan pyytää Taivaan Isän 
siunausta arjen kiireisiin ja erilaisiin tehtäviin.

On hyvä kuitenkin muistaa apostoli Paavalin opetus, minkä hän antaa meille 
Kolossalaiskirjeessään, (3:17): ”Ja kaikki, mitä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää 
Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.” Näin Jeesus 
tulee arjen keskellä ensimmäiseksi.

Norjalainen ,edesmennyt, Raamatun opettaja ja professori Halleby opettaa meille 
Rukouksen maailma kirjassaan, että älä unohda kiittää Herraa päivän hyvästä 
johdatuksesta ja rukousvastauksista. Näin me annamme kunnian Hänelle, kenelle 
kunnia kuuluu. Samalla rukouksemme ja kiitoksemme tulee meille päivän 
viimeiseksi.

Toivottavasti Jeesus saa olla meille viimeinen myös silloin, kun silmämme 
ummistamme ajasta ikuisuuden uneen. Näin hän ainakin haluaisi olla.

Lupaahan Jeesus tulla omiaan noutamaan sinne taivaan ihanuuteen omille 
paikoillemme elämämme lopussa. Luemme Johanneksen evankeliumin 14.luvun 
alusta: 
1. "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa 
minuun. 
2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille,  
että minä menen valmistamaan teille sijaa? 
3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät  
tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.

Jeesus on ensimmäisenä mennyt valmistamaan meille, häneen uskoville, sijan taivaan 
kotiin. Hän lupaa tulla myöskin noutamaan meidät. Ei ole hänen halunsa jättää sitä 
paikkaa tyhjäksi. Näin hän tulee myös ajassa viimeiseksi.

Seurakunnan viimeiseksi toivoksi Hän tulee silloin, kun hän tulee noutamaan 
meidät ajasta Karitsan häihin. Tästä mm. apostoli Paavali puhuu 
Tessalonikkalaiskirjeessään. (1Tess.4:13-18) Voitte lukea vaikka kotona sen 
kokonaisuudessaan. Otan vai osan tästä jaksosta nyt: 15. ”Sillä sen me sanomme 
teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran  
tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 
16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja  
Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 

17.sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan 
yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me 
saamme aina olla Herran kanssa.”



Katkelma kertoo Jeesuksen tulosta, joka saattaa olla hyvinkin lähellä. Vaikka sitä 
ennen evankeliumi tulee saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille 
ihmisille.
Tänä aikana erilaisten tiedotusvälineitten kautta Sana leviää kyllä hyvinkin nopeasti. 
Tätä päivää ei kuitenkaan tiedä edes Poika, vaan Isä yksin, sanotaan Sanassa.

Raamatun mukaan Karitsan häiden jälkeen on vielä 1000 vuoden rauhan aika, jolloin 
Saatana on sidottu. Sen jälkeen tulee se viimeinen tuomio, josta Ilmestyskirjan (20) 
luvun loppu puhuu. Vielä (21 ja 22) luvut puhuvat uudesta taivaasta ja uudesta 
maasta sekä uudesta Jerusalemista, joka on valmistettuna niin kuin morsian, 
miehellensä kaunistettuna.

Uudesta Jerusalemista on luvussa (22) kaunis kuva: ”1. Ja hän näytti minulle  
elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan  
valtaistuimesta. 
2. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi  
kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat  
kansojen tervehtymiseksi. 
3. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä  
oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä 
4. ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa. 
5. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa,  
sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. 
6. Ja hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja Herra, profeettain  
henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian 
tapahtuman pitää. 
7. Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista  
vaarin!"

Ja vähän myöhemmin sanotaan: ”12. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on 
minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. 
13. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. 
14. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta  
ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin! 
15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja  
epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. 
16. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen  
Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." 
17. Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka  
janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.”

Sitten vielä sanotaan jakeissa (18-21: 18): ”Minä todistan jokaiselle, joka tämän 
kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on 
paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; 



19. ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on  
ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista  
tässä kirjassa on kirjoitettu. 
20. Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian." Amen, tule, Herra  
Jeesus! 

21.Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen.
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