
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms 
 
JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) 
 
JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 
 
1. ELÄMÄ / KUOLEMA 
 
Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää emme 
kuolemaa. Elämä on sitä, että tuntee henkilökohtaisesti  Isän ja Pojan, jonka Hän lähetti. 
 
”Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen 
Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää” (1. 
Joh.5:11,12). 
 
”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut 
lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta 
elämään” (Joh.5:24). 
 
”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi 
kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?" (Joh.11:25,26). 
 
”Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, 
elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat” (Room.14:8). 
 
2. VALO / PIMEYS 
 
”Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei 
pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus" (Joh.8:12). 
 
19. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä 
enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.  
20. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa 
nuhdeltaisi.  
21. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat 
Jumalassa tehdyt." (Joh.3:19-21). 
 
5. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala 
on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.  
6. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me 
valhettelemme emmekä tee totuutta.  
7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys 
keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.  
8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.  
9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille 
synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. (1. Joh.1:5-9). 
 



8. Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen, mikä on totta hänessä ja teissä; sillä pimeys 
katoaa, ja totinen valkeus jo loistaa.  
9. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä.  
10. Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta.  
11. Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin 
menee; sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. (1. Joh.2:8-11). 
 
3. TOTUUS / VALHE 
 
”Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te 
totisesti olette minun opetuslapsiani;  ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät 
vapaiksi" (Joh.8:31,32). 
 
”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja 
alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin 
hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh.8:44). 
 
”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin 
minun kauttani” (Joh.14:6). 
 
”Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni” (Joh.18:37). 
 
”Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule 
meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen” (1. Joh.4:6). 
 
4. VAPAUS / ORJUUS 
 
Juutalaiset väittivät olevansa vapaita – he eivät ole koskaan olleet kenenkään orjia -  mutta Jeesus 
kumosi heidän väitöksensä. Olivathan he olleet Egyptin orjuudessa. Hehän viettivät pääsiäistä 
orjuudesta pääsyn muistoksi. Lisäksi heillä oli syntiorjuus. ”Joka kerran kun teet syntiä, vahvistat 
syntitottumuksen liekaa.” 
 
33. He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet 
kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi'?"  
34. Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on 
synnin orja.  
35. Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.  
36. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. (Joh.8:33-36). 
 
5. RAKKAUS / VIHA 
 
Elät Jumalan rakkaudessa tai Hänen vihansa alaisena. 
 
”Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole 
elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä” (Joh.3:36). 
 



”Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka 
rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä 
Jumala on rakkaus” (1. Joh.4:7,8). 
 
”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, 
pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään 
murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. (1. Joh.3:14,15). 
 
”Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa 
häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt” (1. Joh.5:1). 
 
------------------------------ 
 
PYHÄ HENKI JOHANNEKSEN EVANKELIUMISSA 
 
1. JEESUS KASTETAAN PYHÄLLÄ HENGELLÄ  
 
”Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja 
se jäi hänen päällensä” (Joh.1:32). 
 
2.  JEESUS KASTAA PYHÄLLÄ HENGELLÄ 
 
”Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, 
jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä' 
(Joh.1:33). 
 
3. HENGESTÄ SYNTYMINEN 
 
3. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, 
ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".  
4. Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä 
äitinsä kohtuun ja syntyä?"  
5. Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei 
hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.  
6. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.  
7. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. (Joh.3:3-7). 
 
4. PALVOMINEN HENGESSÄ JA TOTUUDESSA 
 
”Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä 
senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee 
rukoilla hengessä ja totuudessa." (Joh.4:23,24). 
 
5. ELÄVÄ VESI 
 
37. Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi sanoen: ”Jos joku janoaa, tulkoon 
minun luokseni ja juokoon. 



38. Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän 
veden virtoja.” 
39. Hän sanoi tämän Hengestä, jonka häneen uskovat tulivat saamaan. Henki ei ollut vielä tullut, 
koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu” (Joh.7:37-39; Saarnivaaran käänn.). 
 
6. PUOLUSTAJA, LOHDUTTAJA, MUISTUTTAJA 
 
PARAKLETOS (kreik.) vierellä kulkija. Para = vierellä, Kletos = kutsuttu.  
 
”Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne 
iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä 
tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.  En 
minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.  (Joh.14:16-18). 
 
”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja 
muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut” (Joh.14:26). 
 
7. OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJA 
 
Pyhä Henki on uskovan puolustaja ja asianajaja sekä inhimillisessä oikeudessa että Jumalan 
edessä. 
 
”Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille 
annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne 
Henki puhuu teissä” (Matt.10:19). 
 
”Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin 
meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas” (1. Joh.2:1). 
 
8. ILMOITTAA TULEVAISET 
 
”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän 
puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille 
julistaa” (Joh.16:13). 
 
9. KIRKASTAA KRISTUSTA 
 
”Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille” (Joh.16:14). 
 
10. PALJASTAA SYNNIN 
 
”Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:  
synnin, koska he eivät usko minuun; vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää 
minua näe;  ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu” (Joh.16:8-11). 
 
11. ON PERSOONA 
 



”Mutta kun HÄN TULEE… (Joh.16:13). 
 
12. MERKKI TULEVASTA HELLUNTAISTA 
 
21. Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän 
minäkin teidät."  
22. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki.  
23. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, 
niille ne ovat pidätetyt." (Joh.20:21-23). 
 
Tämä oli merkki tulevasta helluntaina tapahtuvasta Pyhän Hengen vuodatuksesta. Tässä 
opetuslapset eivät vielä saaneet Pyhää Henkeä. 
 
Väinö Hotti / David Pawson 
 
 


