
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 15ms 
 
JOHANNEKSEN KIRJEET 
 
YHTEENVETO 
 
Puhumme siitä väärästä opista, jota Johannes kohtasi Efesossa. Vastassa oli kreikkalainen filosofia, 
joka erottaa  fyysisen ja hengellisen. Kreikkalaiset sanoivat, että fyysinen on pahaa ja hengellinen 
hyvää. Ruumis on paha, sielu on hyvä. Fyysinen on likaista ja pahaa. 
Olemme täysin omaksuneet tämän erotusajatuksen. ..AINOASTAAN SYNTI ON MAALLISTA.  Kerran 
sanoin tämän eräässä kokouksessa. Sen johdosta eräs tunnettu pop-laulaja kääntyi uskoon…Hän 
alkoi laulaa Jumalan kunniaksi. 
 
Erään harhaopin mukaan Jeesus vain ilmestyi lihassa, että hänen ruumiinsa ei ollut todellinen, 
vaan vain näky. Tämän on harhaoppi, jonka nimi viittaa näkyyn tai naamioon. Siksi Johannes 
kirjoittaa: ”Jos joku sanoo, ettei Jeesus tullut oikeassa ruumiissa, tiedätte, että se on paholaisesta.” 
He opettivat samaa, mitä NEW AGE opettaa tänään. He erottivat ihmis - Jeesuksen jumalallisesta 
Kristuksesta. 
 
Toinen harhaoppi taas opetti, että Jeesus oli ihminen, jonka päälle Kristus laskeutui kun hän sai 
kasteen. Kun Hän kuoli, Kristus hänestä lähti taas pois ja Jeesus kuoli ja haudattiin. Näin Jeesus ja 
Kristus ovatkin kaksi eri asiaa. Siksi NEW AGE puhuu Kristuksesta eikä lainkaan Jeesuksesta. 
Johanneksen piti taistella vastustaakseen tätä harhaoppia, joka erottaa inhimillisen Jeesuksen 
jumalallisesta Kristuksesta: ”Jos joku sanoo, ettei Jeesus tullut lihassa, se on antikristuksesta.” 
 
TODELLINEN IHMINEN 
 
Johannes vakuutti, että Kristus oli oikea ihminen: ”Me näimme Hänet, kosketimme Häntä ja 
kuulimme häntä.” Nämä ovat kolme vahvinta fyysistä aistiamme. Hän korostaa sitä, ”minkä me 
näimme, mitä kuulimme ja käsin kosketimme.” 
 
Johannes oli nojannut Kristuksen rintaa vasten ja pannut päänsä hänen rintaansa vasten. Hän 
sanoo: ”Minä olen koskettanut Jumalaa.” Lihaksituleminen (inkarnaatio) on perustavaa  laatua 
oleva oppi ja tapahtuma. 
 
MITÄ AJATTELET KRISTUKSESTA? 
 
Kuka Jeesus on sinulle? Tärkeä kysymys.  Onko hän kokonaan Jumala ja kokonaan ihminen? 
Kreikkalainen ajatus erosta ajan ja ikuisuuden välillä murskautui, kun ”Sana tuli lihaksi ja eli 
kanssamme ja me  näimme Hänen kirkkautensa. 
 
SUHDE SYNTIIN 
 
Kreikkalainen ajattelu heijastuu myös ihmisten suhteesta syntiin. Tunnemme ihmisiä, jotka elävät 
moraalitonta elämää seurakunnan piirissä, ja pitävät itseään hengellisinä, koska sielu ja ruumis 
eivät liity toisiinsa heidän mielestään. Eletään tavallaan kahdessa eri lokerossa, ruumis yhdessä ja 
sielu toisessa. Eikä näillä ole tekemistä keskenään. Tätä vastaan Johannes joutui kirjoittamaan.  



Tässä on pääsylippu taivaaseen, synnillä ei ole väliä kristityn elämässä. Jotkut sanovat jopa,  ettei  
kristityissä ole syntiä. Ajatellaan, että Jumalan edessä olen joka tapauksessa synnitön. 
Eräs erhe on se kun ihmiset tulevat uskoon ja ajattelevat, että tulevatkin synnit on armahdettu. 
Kuitenkin uskoon tullessa vain menneet synnit on anteeksiannettu. Jatkuvasti on saatava anteeksi 
myöhempiä syntejä. 
 
LYHYET TILIVÄLIT JUMALAN KANSSA 
 
Johannes kirjoittaa kristityille: ”Jos jatkuvasti pyydämme anteeksi, Hänkin uskollisesti antaa 
syntimme anteeksi ja Jeesuksen veri jatkuvasti puhdistaa.” 
Emme uskoon tullessamme saa vapaata lupaa tehdä syntiä armahduksen vuoksi. Menneet synnit 
on nyt anteeksiannettu ja ”nyt pidän lyhyemmät tilivälit Jumalan kanssa”. Tiedän, miten käsitellä 
synnit. Tunnustan syntini ja Hän antaa jatkuvasti anteeksi. Mutta hän antaa anteeksi vain kun minä 
tunnustan. Tätä opetusta tarvitaan tänäänkin seurakunnassa. 
 
HENGELLINEN ELITISMI 
 
Kreikkalaistyyppinen ajattelu johtaa laittomuuteen ja moraalittomuuteen. Se johtaa myös 
HENGELLISEEN ELITISMIIN, jossa kristityt ovat sääntöjen yläpuolella. Emme ole! Paavali kirjoittaa 
Room.2: ”Kuinka tuomitsette toisia, mutta teette itse samoja tekoja? Luulette pääsevänne 
pälkähästä, mutta Jumala on tasapuolinen. Hän ei hyväksy syntiä uskottomissa eikä uskovissa. 
Mutta hän haluaa antaa anteeksi ja puhdistaa meidät.” 
 
JUMALAN LAPSET HEIJASTAVAT JUMALAA 
 
Isän lapset heijastavat Isän luonnetta. Jos Jumala on valo, Hänen lapsensa omaksuvat valon. He 
vaeltavat siinä. Jos Jumala on rakkaus, Hänen lapsistaan paistaa rakkaus. Jos Jumala on elämä, 
Hänen lapsensa nauttivat elämästä. 
 
KRISTILLISYYDEN KOE 
 
1. OPINKAPPALE KOE. Kuka Kristus on?  Onko Kristus ihminen vai Jumala, vaiko molempia? 
 
2. HENGELLINEN KOE. Tästä tiedämme olevamme Jumalan poikia, että hän on antanut meille 
Henkensä.  Henki meidän henkemme kanssa todistaa, että kuulumme Jumalalle. Ilman Pyhää 
Henkeä ei tätä koetta läpäistä. Se tietää, Raamatusta emme tätä päättele.  ”Varmuus tulee 
Hengestä eikä tekstistä. Emme voi todistaa kristillisyyttämme siteeraamalla Raamattua. Henki 
kertoo meille, että olemme kristittyjä, ei Raamattu. Tämä on hengellinen koe. Tästä tiedämme 
olevamme Hänen lapsiansa, että Hän on antanut meille Henkensä. Jos tiedät, sinulla on Pyhä 
Henki, niin olet läpäissyt kokeen.” ”Jos sinulla ei ole Pyhää Henkeä, olet edelleen paholaisen oma 
ja hänen pahat henkensä voivat ottaa sinut valtaansa.” 
 
3. MORAALINEN KOE. Jos elät oikein, omatuntosi sanoo, että kuulut Isälle. Omatunto on osa sitä 
meille annettua vakuutta. Puhtaalla omallatunnolla tietää elänkö oikein, elänkö Jumalan tahdon 
mukaan, eli harjoitat vanhurskautta ja pidät Jumalan lain. 
Se on moraalinen koe, joka vahvistaa, että olet Hänen lapsensa. Mutta jos kapinoit Hänen lakejaan 
vastaan, etkä suostu elämään Hänen tahtonsa mukaan, silloin et läpäise tätä kolmatta koetta. 



 
4. SOSIAALINEN KOE. Jos rakastat Hänen muita lapsiaan, läpäiset sen. Ei voi sanoa, että rakastaa 
Kristusta, muttei pidä kristityistä. Kristushan on muissa kristityissä ja rakastat Kristusta näissä 
veljissäsi. Jos vihaat veljiä, et varmasti rakasta heidän Isäänsä. 
 
Nämä neljä (4) koetta läpäisseet ovat varmasti Jumalan perheen jäseniä – Isän poikia ja tyttäriä. 
Kokeet läpäisseet saavat luottamusta kulkea Jumalan lapsina. MEIDÄN EI PITÄISI KULKEA 
ALLAPÄIN! 
 
PRINSSI PHILIP 
 
Olemme suoraselkäisiä ihmisiä. Meidän kuuluu kulkea pää pystyssä. 
”Sanoin sen eräälle hiukan rammalle pojalle. Kaikki tönivät ja kiusasivat häntä, oma perhekin ja 
työpaikalla.  Kysyin häneltä, mikä hänen nimensä on? Hän vastasi: ”Philip”. Kysyin häneltä: ”Kuule 
Philip, oletko kristitty?” Hän sanoi: ”kyllä”. Kysyin: ”Rakastatko Herraa?” Hän sanoi: ”kyllä”. Sanoin 
hänelle: ”Tästä lähtien sinä olet prinssi Philip.” ”Katso joka aamu peiliin ja sano: ”Hyvää huomenta, 
prinssi Philip.” Sanoin: ”Nosta katseesi maasta.” Hänen päänsä roikkui, hän nosti sen. 
Hän kysyi, miten ihmeessä tiesin? Tiesin, mitä? Hän sanoi: ”Tehtaalla minua haukutaan prinssi 
Philipiksi.”  Mutta on totta, sanoin. Kun he sanovat niin, tiedät nyt, että he ovat oikeassa. 
 
Se auttoi häntä kulkemaan pää pystyssä. Näytä sinäkin, että olet kuninkaallista perhettä! Olet 
prinssi, kirjaimellisesti kuninkaallinen maan päällä. Nosta pääsi pystyyn!” Saat luottamusta itseesi 
ja toisiin ja puhut heille rohkeammin. Ja se antaa sinulle luottamuksen Jumalaan, koska olet 
varma, että olet hänen poikansa. 
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