UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 52ms
JOHANNEKSEN EVANKELIUMI (jatk.)
MITÄ ON USKOMINEN?
”uskoa” – verbi esiintyy 98 kertaa tässä evankeliumissa. Se on huomattavasti enemmän kuin
kolmessa muussa yhteensä. Lähes sata kertaa Johannes puhuu uskomisesta. Hän käyttää siis
verbiä ”uskoa”, ei substantiivia ”usko”. Johannes puhuu harvoin uskosta. Hän puhuu uskomisesta.
Uskominen on jotain mitä me teemme. Se on aktiivinen asia, se on teonsana. Se ei ole jotain, mitä
sinulla on. Se on jotain, mitä teet. Niinpä hän käyttää aina tätä verbiä.
KOLME ULOTTUVUUTTA
1. Historiallinen usko
Se on uskomista tosiasioihin. Avainsana on ”että”. Uskoa siihen, että Jeesus kuoli ja nousi
kuolleista. Se on tiettyjen historiallisten tosiasioiden uskomista. Se on evankeliumin
luotettavuuden hyväksymistä. Se on totuuden hyväksymistä. Mutta pelastava usko ei ole tätä.
Uskon ensiaskel on, että hyväksyy totuuden. Paholainenkin hyväksyy totuuden. Se hyväksyy sen ja vapisee sen edessä. Eikä se kuitenkaan ole uskovainen. Uskon alku on siis totuuden
hyväksymistä; Jeesuksen sanojen ja tekojen hyväksymistä.
2. Luottamus
Uskon tulee edetä ”luottamukseen”, siihen, että uskoo johonkuhun. Joka uskoo johonkuhun,
hänen täytyy tehdä jotakin osoittaakseen luottamustaan uskon kohteeseen. Sitä on Jeesukseen
uskominen.
3. Uskomisen jatkaminen
Johanneksen evankeliumissa tämä verbi on poikkeuksetta tässä preesensin jatkuvuutta
merkitsevässä muodossa.
Sekä kreikan että heprean kielessä usko ja uskollisuus ovat sama asia (”löytäneekö Ihmisen Poika
tullessaan uskollisuutta”, Luuk.18:8; Aapeli Saarisalon käänn. Huom. VH). Joskus on vaikeaa sanoa,
kumpaa siinä tarkoitetaan.
Toisin sanoen, jos todella luotat johonkin ihmiseen, jatkat luottamista – tuli mitä tuli. Jo olet
todella täynnä uskoa, olet myös uskollinen. Jatkat uskomistasi tähän ihmiseen, tapahtuipa mitä
tahansa ja maksoipa se mitä tahansa. Usko ei ole pelkkää totuuden tunnustamista ja sen
tekemistä. Se on totuudesta kiinni pitämistä.
Jeesus sanoo: ”Te olette todella minun opetuslapsiani jos te pidätte jatkuvasti kiinni siitä, mitä
minä olen teille sanonut.” ”Ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teidät vapaiksi.”

31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin
te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi". (Joh.8:31-32).
Kiinni pitäminen on elintärkeä uskon ulottuvuus, koska uskossaan on mahdollista tehdä myös
haaksirikko. Monille käy niin. He eivät pidä sitkeästi kiinni.
18. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien, sinusta
lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun,
19. säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja USKOSSAAN
HAAKSIRIKKOON JOUTUNEET.
20. Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun, kuritettaviksi,
etteivät enää pilkkaisi. (1. Tim.1:18-20).
Uskomiseen kuuluu totuuden hyväksyminen. Totuuden tekeminen on luottamusta. Totuudesta
kiinni pitäminen on jatkuvuutta uskossa. Kun ihminen on täynnä uskoa, hän on samalla myös
uskollinen.
MIKÄ ON TOTUUS?
Pilatus kysyi Jeesukselta: MIKÄ ON TOTUUS? (Joh.18:38). Tätä samaa kysymystä esitetään
relatiivisessa ajassamme tänäänkin. Sinulla on oma mielipiteesi, minulla on omani. Totuus seisoi
Pilatuksesta parin metrin päässä.
Totuus ei ole jokin ehdotus. Totuus on PERSOONA. Tämä on Johanneksen evankeliumin suuri
ilmestys. Ihmiset ajattelevat, että totuus on jokin. Ei se ole. Se on joku. JOS HALUAT TUNTEA
TOTUUDEN, SINUN TULEE TUNTEA HÄNET HENKILÖKOHTAISESTI. Sen vuoksi merkittävin kysymys,
jonka koskaan voit esittää on: MITÄ AJATTELET JEESUKSESTA?
13. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen
ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?"
14. Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi
jonkun muun profeetoista".
15. Hän sanoi heille: "KENENKÄ TE SANOTTE MINUN OLEVAN?"
16. Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika".
17. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole
sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. (Matt.16:13-17).
VÄÄRIÄ EVANKELIUMEJA
Välittömästi kun Jeesuksen tunteneet ihmiset kuolivat, alkoivat myös huhut ja legendat levitä
ihmisten keskuuteen. Kerrottiin mm. Jeesuksen lapsena tekemistä ihmeistä. Tällaiset huhut
saavuttivat myös Efeson kaupungin, jossa Johannes nyt jo iäkäs mies kirjoitti tätä evankeliumia.
Jeesus ei tehnyt yhtään ihmettä ennen 30 ikävuottaan. Hän ei voinut tehdä niitä ilman Pyhän
Hengen voimaa. Jeesus ei tehnyt ihmeitä Jumalan Poikana, vaan Ihmisen Poikana, joka oli täynnä
Pyhää Henkeä. Siksi Hän sanoo: ”Te voitte tehdä samoja asioita, joita minä teen.”

”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita
minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö” (Joh.14:12).
Tiedämme, että nämä kertomukset (mm. Tuomaan evankeliumi) eivät ole totta. Kaikki nämä
huhut ja tarinat kulkivat ihmisten joukossa. Johanneksen täytyi tuoda esiin evankeliumi ja samalla
kumota näin epäperäiset kirjoitukset.
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