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 Kuka Jeesus on? 
Kysymys on 2 000 vuotta vanha. Samaa kysyttiin jo silloin, kun Hän eli maan päällä. Mies? Hyvä mies? 
Profeetta? Poppamies? Jumalolento? Myytti? Itse Jumala? Jumala ja ihminen? 

Maailman historia jaetaan kahteen osaan Hänen syntymäänsä mukaan: ennen Kristuksen syntymää eli eKr. ja 
jälkeen Kristuksen eli jKr. Jotkut sanovat, että elämäsi ja vieläpä kuoleman jälkeinen elämäsi riippuu siitä, miten 
vastaat tähän kysymykseen: Kuka Jeesus on? 

Ohjeet 
1. Lue Johannes 1:1-18 ja 
ympyröi Sana sekä kaikki 
Sanaan liittyvät pronominit, 
kuten hän. Huomasitko 
Sanaan viittaavia 
synonyymeja (muita sanoja 
tai ilmauksia)?

2. Mitä opit Sanasta? Katso 
jokaista merkitsemääsi 
kohtaa ja tee lista 
havainnoistasi.

3. Kuka Hän on jakeen 1 
mukaan? Miten Häntä 
kuvataan?

4. Mitä muuta opit Sanasta 
jakeesta 14? 

Joh. 1: 1-18 
1. Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.

2. Hän oli alussa Jumalan luona.

3. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. IIman häntä ei ole syntynyt mitään,
mikä syntynyt on.

4. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.

5. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa.

6. Tuli mies, Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes.

7. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat hänen
kauttaan.

8. Ei hän ollut se valo, vaan hän tuli todistamaan valosta.

9. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

10. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta
maailma ei tuntenut häntä

11. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä
vastaan.

12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden
tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.
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Ohjeet 
6. Lue jakeet 14-18 ja
laatikoi sanapari
armo ja totuus 
Mikä on jakeen 14 mukaan 
tunnusomaista Sanalle? 

13. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta eivätkä miehen
tahdosta vaan Jumalasta.

14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme
hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä Pojalla
on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

15. Johannes todisti hänestä ja huusi: ”Tämä on se, josta minä sanoin:
se, joka tulee minun jäljessäni, on minua edellä, sillä hän oli
olemassa ennen minua.”

16. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa
armon lisäksi,

17. sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet
Jeesuksen Kristuksen kautta.

18. Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Ainutsyntyinen Jumala, joka
on Isän rinnalla, on hänet ilmoittanut.

Pohdittavaa 
Kuka Sana on? 

Mitä sinun tulee tehdä sen valossa, mitä olet saanut selville? 
Oletko sinä ottanut Hänet vastaan, oletko Jumalan lapsi ja uskotko Hänen nimeensä? 

Ota yhteyttä Precept Ministries UK, jos haluat lisätietoja Raamatun tutkimisesta. 
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