
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa  51ms 
JOHANNEKSEN EVANKELIUMI (jatk.) 
 
HEPREALAINEN JA KREIKKALAINEN AJATTELUTAPA 
 
Heprealainen ja kreikkalainen ajattelutapa eroavat toisistaan hyvin paljon.  Meidän länsimainen 
sivistyksemme on niin kreikkalainen, että LUEMME RAAMATTUA KREIKKALAISTEN SILMÄLASIEN 
LÄPI. Johanneksen evankeliumi on sekoitus vähän molempia. Johannes kirjoittaa tätä hyvin 
kreikkalaisessa maailmassa. Efeso on nykyisessä läntisessä Turkissa. Siihen aikaan se oli Vähä-
Aasiaa. Siellä vallitsi heprean ja kreikan sekoitus. 
 
HORISONTAALINEN – VERTIKAALINEN 
 
HEPREALAINEN aikakäsitys on ”horisontaalinen”: menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Jumala, 
joka oli ja on ja tuleva on. Ajalla on tarkoitus ja se etenee. 
 
KREIKKALAISET eivät ajattele näin.  He ajattelevat ”vertikaalista” ajatuslinjaa: yläpuolella ja 
alapuolella. Taivas ja maa. 
 
Kun ajatellaan heprealaisin termein, elämme historian aikajanalla, jossa aika on tärkeä tekijä. Se 
kulkee yhteen suuntaan. Se on matkalla johonkin ja Jumala on päättänyt mihin se menee.  Hän on 
sen aloittanut ja Hän sen lopettaa. Mutta siinä ajatellaan kaiken aikaa menneisyyden, nykyisyyden 
ja   tulevaisuuden termein. Kolme ensimmäistä evankeliumia kulkee TÄLLÄ AIKAJANALLA. 
 
Mutta Johannes juutalaisena ei jätä tätä aikakäsitystä. Kuitenkin PÄÄASIALLISESTI HÄN AJATTELEE 
VERTIKAALISESTI. Taivaan ja maan välillä. Yläpuolella ja alapuolella. Ei kukaan ole noussut ylös 
taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. Huomaatteko 
tämän vertikaalin ajattelutavan? Jeesus on ylhäällä ja Hän on tullut alas. Tämä on se ajattelutapa. 
Se on ylös-alas – evankeliumi. Muut taas ovat ”nyt” ja ”silloin” – evankeliumeita. 
Johannes on vähän molempia, mutta vahva painotus on tässä:  ”Minä tulin ylhäältä, toisesta 
maailmasta” – ajatuksessa.  Tämä kaikki on hyvin kreikkalaista ajattelua. 
 
”Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, 
mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien” (Joh.3:31). 
 
”Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole 
tästä maailmasta” (Joh.8:23). 
 
Horisontaalinen ajattelutapa on hyvin heprealainen. Avainsanoja ovat ”nykyisyys” ja ”tulevaisuus” 
ja ”aika”.  Nykyinen paha aika. Tuleva aika. Niitä käytetään Matteuksessa. Johanneksella taas ovat 
avainsanat:  ”taivas” ja ”maailma”.  ”Niin on Jumala MAAILMAA rakastanut, että Hän antoi 
ainokaisen Poikansa tulla alas TAIVAASTA MAAILMAAN pelastamaan meidät.”  Tässä on 
vertikaalinen ajattelutapa. Raamatun pääpainotus on tässä. Heprealaiskirjeessä vertikaalinen 
ajattelutapa tulee selvästi esille tai oikeastaan näiden kahden yhdistelmä. 
 
JOHANNES HENKILÖNÄ 
 



Johannes oli kalastaja Galileasta, mutta hänellä oli myös yhteyksiä Jerusalemiin. Hänellä saattoi 
olla siellä kalojen vähittäismyyntipiste. Johannes oli sekä pohjoisen että etelän mies. Hänellä oli 
vaikutusvaltaisia yhteyksiä etelään. Valtaosa apostoleista oli pohjoisen poikia; ainoa etelän mies 
oli Juudas Iskariot. Jeesuksen todelliset kannattajat olivat pohjoisessa. 
 
Jeesuksen 12 apostolista ainakin 5, ehkä seitsemän oli Jeesuksen omia sukulaisia, mutta ei 
ydinperheestä.  Heistä kukaan ei uskonut Häneen ennen kuin vasta Hänen ylösnousemuksensa 
jälkeen. Ei kukaan hänen 4 veljestään tai Hänen siskoistaan. Ylösnousemuksen jälkeen heistä tuli 
Hänen parhaita lähetystyöntekijöitään.  Kaksi heistä kirjoitti osan Uudesta testamentista, Jaakob ja 
Juuda. 
 
Mutta sitä ennen Hänen lähimmät omaisensa eivät uskoneet häneen. Serkut sen sijaan uskoivat. 
Heitä oli apostolien joukossa viisi, mahdollisesti seitsemän. Heidän joukossaan Hänellä oli kolme 
erityisen läheistä ihmistä: Pietari, Jaakob ja Johannes.  
 
Ja näistä kolmesta oli yksi ylitse muiden, JOHANNES. ”Se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti” (19:26). 
Johannes oli viimeisin elossa oleva apostoli. Kaikki muut oli jo siihen mennessä salamurhattu kun 
Johannes kirjoitti tämän kirjeensä.  Hänen oli kirjoitettava kaikki muistiin, koska hän oli viimeinen.  
Hän oli tuntenut Vapahtajan paremmin kuin kukaan toinen. 
Evankeliuminsa lopussa Johannes kertoo miten Pietari kysyi, mitä Johannekselle tapahtuu. Ennen 
tätä Jeesus oli ennustanut Pietarin väkivaltaisen kuoleman. 
 
”Kun Pietari näki hänet, sanoi hän Jeesukselle:  ”Herra, kuinka sitten tämän käy?” Jeesus sanoi 
hänelle: ”Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun 
koskee? Seuraa sinä minua.” (Joh.21:21-22). 
 
Jeesus vastasi: ”Pidä vain huoli omista asioistasi, Pietari.”  ”Jos päätän, että hän on täällä vielä kun 
palaan, se ei mitenkään kuulu sinulle, Pietari. Seuraa sinä minua.”  Siinä lähti liikkeelle huhu, jonka 
mukaan Jeesus palaa ennen kuin Johannes kuolee. Mutta ei Jeesus niin sanonut. 
Johannes säilyi hengissä kun muut apostolit kärsivät väkivaltaisen kuoleman. Ehkä sen vuoksi, että 
Jeesus asetti äitinsä Johanneksen huomaan. Olen (Pawson) aina ihmetellyt mikseivät siskot ja 
veljet huolehtineet Mariasta. Mutta he saivat surmansa Jeesuksen vuoksi. Jeesus varjeli 
Johanneksen. Ei tosin vain huolehtimaan äidistään, vaan koska Hän halusi jonkun säilyttävän 
tiedon elävänä. Hänen henkilökohtaisen tuntemisensa tiedon. Ja mitä ilmeisemmin Hän johdatti 
Johanneksen kirjoittamaan sen. 
 
EVANKELIUMIN TARKOITUS 
 
Matteus kertoo tarkoituksensa evankeliumin lopussa: kansojen opetuslapseuttaminen ja kaiken 
sen opettaminen, mitä Jeesus käski heidän pitää. Samoin Johanneksen lopussa on kirjoittamisen 
syy: 
 
”mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä 
uskon kautta olisi elämä hänen nimessään” (20:31). 
 



Toisin sanoen:  ”olen valinnut, mitä olen kirjoittanut.”  ”Koko materiaalista olen huolellisesti 
valinnut nämä asiat.”  ”Sitä tarkoitusta varten, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus elävän 
Jumalan Poika.”  ”Ja että uskomalla teillä voisi olla elä Hänen nimessään.” 
 
KESTOPREESENS 
 
Uusi testamentti kirjoitettiin kreikaksi. Kreikankieli ei ole sama kuin englannin kieli. Kreikankielessä 
verbeillä on erityislaatuisia aikamuotoja.  On todella ikävä, etteivät ne aina tule esille englannin 
kielessä.  Erästä kreikankielen aikamuotoa kutsutaan PREESENSIN JATKUVAKSI AIKAMUODOKSI.  Ja 
se tarkoittaa sitä, että jatketaan jonkin tekemistä. Jotta se voidaan kääntää, tarvitaan apusana 
”jatkaa”. 
Jeesus ei esimerkiksi sanonut:  ”Anokaa, niin te saatte, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa, niin 
teille avataan” (Matt.7:7-8).  Hän sanoi itse asiassa:  ”Jatkakaa anomista, niin te saatte.”  ”Jatkakaa 
etsimistä, niin te  löydätte.”  ”Jatkakaa kolkuttamista, niin teille avataan.” 
Joku sanoo:  ”Minä kerran pyysin Pyhää Henkeä, muttei mitään tapahtunut.”  Mutta Jeesus sanoi:  
”Jatka pyytämistä.”  ”Kuinka paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa Pyhän Henkensä 
niille, jotka jatkavat pyytämistä.” 
Kun lapsemme (Pawson) halusivat polkupyörät he sanoivat…”Isi, saammeko polkupyörät?” – ”Ette 
vielä.”  Viikkoa myöhemmin: ”Kaikilla muilla on polkupyörät!” Jälleen viikkoa myöhemmin:  
”Bussirahat säästyy, jos meillä on polkupyörät.” – Näin he jatkavat pyytämistä. 
 
”Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin 
taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen  niille, jotka sitä häneltä anovat!”  (Luuk.11:13). 
 
Tässä Jeesus tahtoo sanoa: ”Jatkakaa Pyhän Hengen pyytämistä.” Jeesus puhuu edellä siitä, kuinka 
naapuri kolkuttaa sitkeästi jonkun ovea , kunnes saa hänet ylös vuoteesta – ja saa mitä halusi 
(Luuk.11:5-8). 
 
OIKEAT KÄÄNNÖKSET 
 
”Nämä ovat kirjoitetut, jotta voitte jatkaa uskomista siihen, että Jeesus on Jumalan Poika.”  ”Ja kun 
jatkatte sen uskomista, teillä voi jatkuvasti olla elämä”  (Joh.20:31). 
 
”Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, että kuka tahansa 
jatkaa uskomista ei hukkuisi, vaan hänellä voi jatkuvasti olla ikuinen elämä” (Joh.3:16). 
 
”Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä” (Ef.5:18). – Tämän 
oikea käännös on: ”Täyttykää jatkuvasti Hengellä.” 
 
Usko, joka pelastaa, on usko joka jatkaa uskomista. Eilisen usko ei pelasta sinua tänään.  Usko, joka 
oli sinulla 20 vuotta sitten, ei pelasta sinua huomenna. Johannesta ei ole kirjoitettu siksi, että 
uskot, että Jeesus on Jumalan Poika, vaan että voit jatkaa siihen uskomista. Johanneksen 
evankeliumi on kirjoitettu ”kypsille kristityille”, jotta he pitäisivät kiinni uskostaan ja 
ymmärryksestään siitä kuka Jeesus on, eivätkä koskaan päästäisi irti. 
Ikuinen elämä on sekä ajallinen että laadullinen asia. Se on sekä ikuisesti kestävä että yltäkylläinen. 
Ikuisuus on sekä määrällinen että laadullinen asia. 
 



”Kerran pelastunut, aina pelastunut”  on pelkkä klisee. Eikä sitä löydy Uudesta testamentista. 
Ihmiset lepäävät jonkin vanhan tilanteen varassa. Kun he kertovat todistuksensa, he puhuvat 
tapahtumasta, joka sattui vuosia sitten. He lepäävät väärän turvallisuuden varassa.  Uskoni 
tänään pelastaa minut tänään. Huominen uskoni pelastaa minut huomenna. Jatka uskomista – ja 
sinulla on jatkuvasti elämä! 
 
Väinö Hotti /  David Pawson 
 
 


