UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 57ms
JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.)
MITÄ JEESUS OLI?
EVANKELIUMIEN ERILAISET LÄHTÖKOHDAT
MARKUS kertoi oman kohtaamisensa Jeesuksen kanssa. Hän päätti aloittaa siitä, kun Jeesus oli 30
– vuotias, koska silloin Jeesus nousi yleiseen tietoisuuteen.
MATTEUS kirjoitti seuraavan evankeliumin ja sanoi…”Ei. Täytyy mennä kauemmas taaksepäin kuin
tuo.” ”Täytyy mennä syntymään ja hedelmöitykseen saakka.” ”Ja koska Hän oli juutalainen, oli
mentävä Abrahamiin saakka.” ”Minäpä aloitan kertomuksen Jeesuksesta Abrahamista.”
LUUKAS tuli mukaan kolmantena ja sanoi: ”Ei, ei. Jeesus oli ihminen, inhimillinen olento ja Hän
kuuluu koko ihmisrodulle.” ”Minäpä aloitan Adamista.” ”Sieltä kertomus Jeesuksesta alkaa.
Adamista.”
JOHANNES tuli ja sanoi: ”Te olette kaikki kolme väärässä.” Hän sanoi: ”Minäpä aloitan ihan alusta.”
Hän otti sanat 1. Moos.1:1:sta: ”Alussa.” Hän sanoi: ”Alussa Hän oli jo.” ”Sana oli Jeesus.”
JEESUKSEN ALKUPERÄINEN NIMI
Arvoituksellinen kysymys: Miten kutsut Jeesusta ennen kuin Hän syntyi? Jeesus - nimi annettiin
kun Jeesus tuli ihmiseksi. Mutta ei Häntä sillä nimellä kutsuttu aikaisemmin. Ei Jumala Häntä
Jeesukseksi kutsunut. Mitä Jeesus oli aikaisemmin?
Johannes meni suoraan ”historian alkuun”: ”Alussa Hän oli jo siellä.” Johannes sanoo Jeesuksen
aikaisemman nimen: LOGOS. Sitä ei käytä Jumalan Pojasta kukaan muu koko Raamatussa.
Johannes kuitenkin käytti sitä hyvin huolellisesti.
On valitettavaa, että useimmissa Raamatun käännöksissä se on käännetty yksinkertaisesti
”SANA”. Englannissa tässä on määräävä artikkeli edessä eli se tarkoittaa ”se tietty sana”. Jeesus ei
ollut mikä tahansa ”sana”. Mutta siihen sisältyy paljon muutakin kuin tämä. Tällä sanalla on
taustansa.
TIETEEN ISÄ – HERAKLEITOS
Johannes kuoli Efesossa, läntisessä Turkissa. Se on hyvin merkittävä asia. 600 vuotta ennen kuin
Johannes kirjoitti tätä, vuonna 568 eKr. Efesossa asui mies, jonka nimi oli HERAKLEITOS. Hän oli
tieteen perustaja. Hän oli tarkkaavainen huomioiden tekijä. Hän ei koskaan kasvanut ulos pienen
pojan tavastaan kysyä ”miksi?”. ”Minä (Pawson) olen myös tällainen kyselijä.”
HERAKLEITOS sanoi, että meidän tulee harjaannuttaa aistimme…näkömme, kuulomme,
tuntoaistimme…tekemään havaintoja ympäristöstämme. Ja sitten meidän tulee kysyä ”Miksi?”

Miksi tuo käyttäytyy niin kuin käyttäytyy? Sitä tulee kysyä säästä ja pilvistä. Ja eläimistä ja
ihmisistä. Miksi ne käyttäytyvät tuolla tavalla? Hän muodosti tämän sanonnan ”syy, miksi…”
Hän ei puhunut englantia, mutta hän kutsui sitä nimellä ”logos”. Ja hän sanoi, että ”logos” on syy
siihen, miksi. Hän sanoi, että kaikessa tulee aina etsiä ”logos”. Kun siis opiskellaan elämää – ”bios”,
pyri löytämään ”biosin” ”logos”. Tutki biologiaa. Kun tutkit säätä, tutki meteorlogosta,
meteorologiaa. Jokainen tieteenhaara etsii logosta. Syytä siihen, miksi asiat ovat niin kuin ne ovat.
Kun tutkitaan, miten ihmisen psyyke toimii, sitä kutsutaan nimellä ”psyyke logos” eli psykologia.
Kun tutkitaan, miten sosiaalinen yhteisö toimii, sitä kutsutaan nimellä ”sosio logos” eli sosiologia.
Jokainen tieteenhaara perustuu Herakleitoksen logokseen. Syyhyn, miksi… Mutta tietenkin kukin
tieteen haara ”katsoo vain pientä osaa todellisuudesta”. Se katsoo ”biosta” tai eläimiä, ”zoota” tai
”psyykeä” tai jotain muuta. ”Syy, miksi” löytyy vain hyvin pieneen osaan todellisuutta. Tosi asiassa
nyt ollaan jo niin pitkälle erikoistuneessa tilassa, että tieteenharjoittajat tietävät YHÄ ENEMMÄN
YHÄ HARVEMMISTA ASIOISTA. He löytävät logoksen yhä kapeammalta saralta – ja sille muodostuu
oma erikoiskielensä. Ja se taas jättää kaikki muut ulkopuolelle.
JEESUS = LOGOS
Johannes sanookin, että tulee etsiä syy tämän koko kaikkeuden takaa. Mikä on syy siihen, että se
kaikki on täällä? JA VASTAUS ON JEESUS! Eikö ole innostava! Nyt voit kuiskata HALLELUJA! Kaikki
tämä on luotu Jumalan lahjana Hänen Pojalleen. Se on kaikki ”Jeesusta varten”; SIINÄ SYY, MIKSI
OLEMME TÄÄLLÄ. Kaikki nivoutuu yhteen Hänessä. Hän on syy, miksi. Hän on LOGOS.
Voi olla, että tiedät, miksi tietokoneet käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät tai miksi eläimet
käyttäytyvät tavallaan.
DAVID ATTENBOROUGH tiesi niin paljon syitä, miksi luonnossa asiat olivat niin kuin olivat, mutta
hän ei tiennyt, miksi luonto on olemassa. Mutta me tiedämme. Ja ”syy”, miksi” ON JEESUS. Eikö
ole innostavaa! HÄN ON LOGOS!
SEPTUAGINTA
Mutta tuolla sanalla on toinenkin vaihe historiassaan. Se matkasi Välimeren yli Aleksandriaan. Se
oli keskus ja yliopistokaupunki, joka yhdisti kreikkalaisen ja heprealaisen ajattelun. Aleksandriassa
asui paljon hajalleen joutuneita juutalaisia. Sen yliopistoissa toimi monia juutalaisia professoreita.
Siellä oli myös eräs filosofian professori nimeltä FILON.
Tuossa yliopistossa Vanha testamentti käännettiin kreikaksi. 70 tiedemiestä teki se yhdessä. Niinpä
tätä kutsutaan nimellä SEPTUAGINTA, tai joskus nimeltä LXX. Nimi tulee niistä 70 tiedemiehestä,
jotka suorittivat käännöstyön. HE PYRKIVÄT TULKITSEMAAN HEPREALAISEN AJATTELUN
KREIKKALAISEEN MUOTOON.
Professori FILON takertui sanaan ”Logos”. Hän sanoi, ettei siitä pitäisi puhua muodossa ”se” vaan
”hän”. Filon ei tarkoittanut, että Logos olisi persoona. Hän vain elollisti sen. SIINÄ KAIKKI! Mutta
hän sanoi, että se on enemmän kuin jokin asia. ”Syy, miksi” on enemmän kuin asia. Voimme
elollistaa sen.

Heprealaisessa ajattelussa on viisaus elollistettu naiseksi. ”Hän, viisaus, on se nainen, jonka
tarvitset.” ”Etsikää häntä kaduilta” (Snl.1:20). ”Sano viisaudelle: "Sinä olet sisareni", kutsu
ymmärrystä sukulaiseksi” (Snl.7:4).
JOHANNES JATKAA ASIAN KEHITTELYÄ
Johannes otti Herakleitoksen ”syyn, miksi” ja Filonin personoidun maskuliinisen logoksen ja sanoi:
”Voin viedä sen vielä askeleen pitemmälle.” HÄNEN NIMENSÄ ON JEESUS.”
NELJÄ ASIAA LOGOKSESTA
1. Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt
on.
14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa,
senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.
(Joh.1:1-3,14).
a) HÄNEN IANKAIKKISUUTENSA.
b) HÄNEN PERSOONALLISUUTENSA. ”Logos” oli kasvokkain Jumalan kanssa. (kirjaimellinen
käännös). Tämä kuvaa kahta ihmistä, jotka katsovat toisiaan silmiin – ja rakastavat (face to face).
Olemme ainoita ihmisiä maailmassa, jotka voimme sanoa ”Jumala on rakkaus.” Me olemme
ainoita, jotka uskovat, että Jumala on kolmiyhteys. Jos Jumala olisi vain yksi persoona, niin kuin
juutalaiset ja muslimit uskovat, ei voisi sanoa, että Hän on rakkaus. Rakkaus on mahdotonta
yhdelle persoonalle yksin. Mutta jos Jumala on enemmän kuin yksi. Jos Hän on Isä ja Poika, jotka
rakastavat toisiaan, silloin voi sanoa ”Hän on rakkaus.” Jumala on aina ollut rakkaus.
Logos on siis ikuinen ja Hän on persoona, ei mikään ”se”.
c) HÄNEN JUMALALLISUUTENSA. ”Ja Logos oli Jumala.” Alussa Logos oli jo olemassa. Logos oli
kasvokkain Jumalan kanssa. Henkilökohtaisessa suhteessa.
Ja Logos oli Jumala. Tähän JEHOVAN TODISTAJAT jäävät jumiin. He ovat muuttaneet raamattuunsa
”Logos oli eräs jumala.” Se muuttaa koko jutun. Mutta Logos oli Jumala. Täydellisesti Jumala!
d) ”JA LOGOS TULI LIHAKSI ja pystytti telttansa keskuuteemme.” ”Ja me katselimme Hänen
kirkkauttansa senkaltaista kirkkautta kuin ainokaisella Pojalla oli Isältä.”
JOHANNEKSEN EVANKELIUMI VOIDAAN ANTAA VAIN USKOSSAAN VAKIINTUNEILLE!
Väinö Hotti / David Pawson

