
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 17ms 
 
2. ja 3. JOHANNEKSEN KIRJE 
 
ERO MIESTEN JA NAISTEN VÄLILLÄ 
 
Jumala teki eron. Hän loi meidät mieheksi ja naiseksi, toisiamme täydentämään: Miehuuden 
vahvuudet vastaavat naiseuden heikkouksia – ja päinvastoin. Niistä näkee, kuinka paljon me 
tarvitsemme toisiamme. Seuraavassa vertailussa on kysymys keskiverto miehestä ja naisesta. 
Jumala loi erot, ja noiden erojen ymmärtäminen on tärkeää voidaksemme ymmärtää 2.ja 3. 
Johanneksen kirjeen. 
 
Johanneksen 2. kirje on UT:n ainoa naiselle kirjoitettu kirje. Johanneksen 3. kirje on vastaava 
miehelle kirjoitettu kirje. Ne sanovat vastakkaisia asioita vaikka aihe on sama. EROT KIRJEISSÄ 
TULEVAT SIITÄ, ETTÄ TOINEN ON KIRJOITETTU NAISELLE – TOINEN MIEHELLE. 
 
SUKUPUOLTEN EROT 
 
-  MIEHET ovat kulmikkaita, NAISET kaarevia 
-  MIESTEN aivot toimivat analyyttisesti, NAISET  intuitiivisia 
-  MIEHET ajattelevat abstraktisti, ideatasolla, NAISET konkreettisemmin 
-  MIEHET  ajattelevat yleisellä tasolla, NAISET, yksityiskohtaisemmin 
-  MIEHET ovat päämäärätietoisia, NAISET tarvetietoisia 
-  MIEHET ovat kiinnostuneita asioista, NAISET ihmisistä 
-  MIEHEN elämä jakautuu eri osastoihin, NAINEN elää kokonaisvaltaisesti 
 
Miehet elävät elämänsä eri osastoihin jaettuna. Siksi miesten vastuulla on kurinpito – koska he 
voivat erottaa tunteensa ajatuksistaan.  Miehille kuuluu kurinpito sekä kotona että seurakunnassa. 
He voivat olla objektiivisempia tilanteessa, jossa kurinpitotoimia tarvitaan. 
 
RAKKAUS JA TOTUUS 
 
Miehet ovat kiinnostuneempia totuudesta. Naisia kiinnostaa rakkaus, agape-rakkaus. Miesten 
vaarana on korostaa liikaa totuutta liian vähän rakkautta. Naisten ongelma on päinvastainen. 2. ja 
3. Johanneksen kirje sopivat tähän malliin täydellisesti. 
 
VIERAANVARAISUUS 
 
Tämä teema sopii molempiin kirjeisiin. Vieraanvaraisuus oli hyvin tärkeää alkuseurakunnan aikana. 
Kristityt eivät nimittäin olleet tervetulleita juuri minnekään. Heidän piti pitää huolta toisistaan, kun 
joku oli matkalla. Lisäksi olivat matkasaarnaajat. Seurakunta tarvitsee paikallisen pastorin, mutta 
myös matkasaarnaajia tarvitaan. ”Jotkut seurakunnat ovat lukkiutuneet paikalliseen pastoriinsa 
eivätkä kuuntele tarpeeksi muita saarnamiehiä. SE ON VAARALLISTA!” ”Toiset taas elävät 
pelkästään vierailevista saarnaajista.” UT:ssa kerrotaan, että alkuseurakunnassa oli molemmat. 
Profeettojen ja evankelistojen pitää olla liikkeellä ja matkustaa; he eivät voi jäädä kovin pitkäksi 
ajaksi samaan paikkaan. 
 



VÄÄRÄÄ VIERAANVARAISUUTTA 
 
2.ja 3. Johanneksen kirje kertovat molemmat vieraiden vastaanottamisesta. Ensimmäinen on 
osoitettu naiselle ja toinen miehelle. Nainen avasi ovensa liian laajalle, mies taas piti ovea 
tiukasti kiinni. 
 
NAISEN ONGELMA 
 
Hänellä oli liian paljon rakkautta ja liian vähän totuutta. Hän otti avosylin vastaan sellaisia, joita ei 
olisi pitänyt. Hän oli vieraanvarainen, mutta liian pehmeäsydäminen. Ovi avattiin levällään kenelle 
tahansa. Hän otti vastaan ihmisiä, jotka toivat seurakuntaan vääriä oppeja. Johannes moitti tätä 
naista hellävaroin. Hän muistutti totuuden laiminlyönnistä ja harhaoppien suosimisesta. 
 
”Sanon tämän rakkaudella: On huolestuttavaa, kun vaimot kiinnostuvat eri hengellisistä piireistä ja 
totuuksista ilman, ilman, että heidän miehensä tarkistavat asian. Sitä tapahtuu paljon. Vaimot, 
tutkikaa mitä luette ja ketä ihmisiä kuuntelette. Puhukaa siitä miehillenne. Anna hänen olla pää, 
joka auttaa sydäntäsi. Valitettavasti moni harhaoppi on tullut seurakuntaan naisen ja vaimojen 
kautta, jotka eivät olleet yhteistyössä miehensä kanssa. Naisen sydän seuraa opetusta, mutta hän 
tarvitsee hieman päätä kontrolloimaan sitä. 
 
Timoteuskirjeessä väärä opetus tarttui leskiin ja heikkotahtoisiin naisiin. He olivat naisia, joilla ei 
ollut miestä, joka suojelisi heitä harhautukselta. Paavali sanoo, että Eeva petettiin. Haluan lisätä, 
että Eeva petettiin Aatamin läsnä ollessa, eikä Aatami sanonut mitään. Se saa minut häpeämään 
omaa sukupuoltani. I. Moos.3. sanoi, että Aatami oli paikalla, kun Eeva petettiin. Aatami ei 
missään vaiheessa sanonut mitään. Usein kun TV:ssä haastatellaan pariskuntaa, äänessä on vain 
vaimo:  Mies istuu vieressä kuin perunasäkki, vaikka hänen pitäisi vastata kysymyksiin eikä jättää 
vaimoaan haastattelijan armoille. Puhun miehiä vastaan, koska reiluuden vuoksi niin on tehtävä. 
 
Tämä nainen (2. Joh.) otti vastaan otti vastaan kokoukseensa opettamaan kenet tahansa, joka 
sanoi: ”Minä olen kristitty. Olen Raamatunopettaja.”   Nainen sanoi: ”Tulkaa sisään…Teidän täytyy 
puhua meille!” Johannes painoi jarrua ja muistutti, että tarvitaan totuutta ja rakkautta. Ota ensin 
selville, tuoko se ihminen esille totuutta ennen kuin annat hänen opettaa kotonasi. 
 
MIEHEN ONGELMA 
 
Kolmannessa kirjeessä (3. Joh.) oli päinvastainen vaara. Tämä mies oli vallanhimoinen ja 
mustasukkainen ryhmästään. Hän halua mitään toista opettajaa omaa ryhmäänsä opettamaan. 
Hän ei halunnut toisten tulevan häiritsemään hänen johtajuuttaan.  Häntä oli pyydetty ottamaan 
vastaan Demetrius, ryhmän tuntema hyvä opettaja, mutta Diotrefes oli käännyttänyt hänet 
oveltaan. Hän on liian tiukka näissä asioissa. Vaarana on, että rakkaus unohtuu. Hän on  ainoa, 
jolla on sataprosenttinen oppi. Hän sulkee pyrkijöiltä oven ja on liian kovasydäminen. Edes jalot 
opettajat eivät pääse seurakuntaan. 
 
Naisilla on helposti liikaa rakkautta ja liian vähän totuutta ja miehillä liikaa totuutta ja liian 
vähän rakkautta. Me tarvitsemme toisiamme ja Jumala loi meidät toinen toisillemme. 
Toivottavasti tämä auttaa teitä suhtautumaan positiivisesti erilaisuuteen. Jumala loi maailmaan 
erilaisuuksia. Hän erotti valon pimeydestä, taivaan maasta – ja miehen naisesta. Molemmat ovat 



yhtälailla Jumalan kuvia. Tasavertaiset arvossa ja turmeltuneisuudessa. Ja heillä on sama kohtalo. 
Täysin tasavertaisia, mutta erilaisia. Siksi tarvitaan erilaista opastusta Jumalalta. 
 
JOHANNES –RAKKAUDEN JA TOTUUDEN APOSTOLI 
 
”Hyvin vanhana Johannesta kannettiin päivittäin seurakuntaan. Oli istuin, jossa oli kantokahvat. 
Niillä häntä kannettiin. Seurakunnassa häntä pyydettiin puhumaan. Hän sanoi: ”Lapset, 
rakastakaa toisianne.” Seuraavassa kokouksessa häneltä kysyttiin, haluaisiko hän sanoa jotain 
seurakunnalle. Hän sanoi haluavansa. Taas hän sanoo: ”Lapset, rakastakaa toisianne.” Taas 
seuraavassa kokouksessa hän halusi puhua ja sanoi: ”Lapset, rakastakaa toisianne.” He alkoivat 
ajatella, että hän on tullut seniiliksi. Lopulta he väsyivät siihen, että hän aina sanoi saman asian: 
Lapset, rakastakaa toisianne! He kysyivät häneltä: ”Mestari, miksi aina sanotte saman asian?” 
Johannes vastasi:  ”Se on Herran käsky, ja jos vain tämä tehdään, on siinä kylliksi.” 
 
”Johannes vietiin myös säännöllisesti uima-altaalle roomalaiseen kylpylään. Häntä kylvetettiin 
siellä. Se on aika herttaista. Kerran kun häntä oltiin laskemassa altaaseen, hän näki altaan toisessa 
päässä erään miehen. Tämä oli johtava väärä opettaja, joka kulki seurakunnissa. Johannes huusi: 
”Ottakaa minut pois! En mene samaan veteen kuin tuo mies tuolla.” Sinä päivänä hänet vietiin 
kotiin ilman kylpyä.” 
 
Johannes oli todella rakastava mies, mutta totuus olin hänelle myös hyvin tärkeää! 
 
Väinö Hotti / David Pawson 


