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Rakkaimpia ja kalliimpia Uuden testamenttimme kir
joista on epäilemättä jokaiselle raamatunystävälle Johan
neksen evankeliumi. Luther on sanonut tätä kirjaa oi
keaksi pääevankeliumiksi, se kun on säilyttänyt meille 
niin paljon Jeesuksen puheita, joista opimme Herraamme 
tuntemaan. Yaikkemme enää tahdokaan syrjäyttämällä 
muita evankeliumia sanoa sitä pääevankeliumiksi, tunnus
tamme me kiitollisesti, että se erinomaisen selvästi osoit
taa meille meidän Vapahtajamme kunnian niinkuin Juma
lan ainosyntyisen pojan kunnian. Evankeliumin kirjoit
taja todistaa itse kuuluneensa niiden joukkoon, jotka ovat 
saaneet lihaksi tulleen sanan täydellisyydestä ja armon 
armosta (1: 16). Sen kautta on hänelle myöskin käynyt 
mahdolliseksi evankeliumissaan kuvata Herraansa ja mes
tariansa sillä tapaa, että hänen todistuksensa herättää us
koa Jeesukseen Kristukseen, Jumalan poikaan. Joka tätä 
uskoa pyytää elämänsä kannattavaksi perustaksi, hän ei 
turhaan pyri syventymään Johanneksen evankeliumiin, 
eikä väsy katselemasta sitä Vapahtajaa, joka tässä evan
keliumissa lähestyy häntä.

Seuraavilla lehdillä löytyvä Johanneksen evankeliu
min selitys ei pyydä muuta, kuin auttaa evankeliumin 
lukijoita näkemään evankeliumissa kuvatun Vapahtajan 
kirkkautta. Olen koettanut syventyä evankeliumin sanaan 
ja henkeen voidakseni esittää, mitä Johannes tahtoo sa
noa meille Herrastamme. Siinä määrässä kuin olen voi
nut oikein käsittää ja esittää Johanneksen todistuksen 
sisällön, olen saavuttanut tarkoitukseni.



Kun uusi Uuden testamentin suomennos, jota Raa
matunkäännöskomitea jo kauvan on valmistanut, ei vielä 
aivan kohta ilmestyne, olen uudestaan suomentanut Jo
hanneksen evankeliumin tekstin. Tässä työssä, samoin
kuin evankeliumin selitystäkin varten, olen koettanut käyt
tää parhaita tieteellisiä apuneuvoja.

Helsingissä 2 p. kesäkuuta 1902.

Tekijä.



Johanneksen evankeliumi.

J o h d a n to .

I

Evankelista Johannes.

Uuden testamenttianne neljännen evankeliumin kir
joittaja on Jeesuksen apostoli Johannes. Tosin ei evan
kelista mainitse nimeänsä evankeliuminsa alussa, niinkuin 
esimerkiksi apostoli Paavali tekee kirjeissään. Mutta il
man johdatusta ei itse evankeliumi jätä meitä, kun etsimme 
siitä vastausta kysymykseen, kuka sen on kirjoittanut. 
Jo l:sen luvun 14: s ta värsystä näemme, että evankeliumin 
kirjoittaja kuului niiden joukkoon, jotka olivat nähneet 
Jeesuksen hänen maallisen elämänsä aikana. Tässä hän 
näet sanoo: ja sana tuli lihaksi ja majaili meidän keskuu
dessamme, ja me näimme hänen kunniansa niinkuin aino- 
syntyisen kunnian isältä, täynnä armoa ja totuutta. Näin 
saattoi ainoastaan joku niistä puhua, jotka Jeesusta seura
tessaan olivat saaneet nähdä lihaksi tulleen sanan kunnian. 
Vielä tarkemman tiedon evankeliumin kirjoittajasta saamme 
evankeliumin 19:sta luvusta. Tässä evankelista sanoo, että 
Jeesuksen ristin vieressä seisoi muutamia vaimoja ja se 
opetuslapsi, jota Jeesus rakasti (vv. 25, 26). Kerrottuaan 
sitten Jeesuksen kuolemasta ja kuinka roomalaiset sotilaat 
särkivät niiden luut, jotka olivat ristiinnaulitut Jeesuksen 
kanssa, sekä lävistivät Jeesuksen kyljen keihäällä, niin että
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siitä lähti vertä ja vettä, hän jatkaa: ja joka sen näki, 
hän on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja 
hän tietää, että hän puhuu totta, että tekin uskoisitte. Hän 
vakuuttaa siis todeksi, mitä hän tässä näistä asioista on 
kertonut; hän ei kerro mitään epävarmoja kuulumisia, 
vaan mitä hän itse on nähnyt. Hän on seisonut Jeesuk
sen ristin vieressä katsomassa, mitä siinä tapahtui. Mutta 
v. 26 on hän sanonut opetuslapsen, joka siinä seisoi, siksi 
opetuslapseksi, jota Jeesus rakasti. Se todistaja, joka 
tässä todistaa, mitä hän itse on nähnyt, on siis se opetus
lapsi, jota Jeesus rakasti. Hän se on, joka tämän evan
keliumin on kirjoittanut. Mutta „se opetuslapsi, jota Jee
sus rakasti", oli niinkuin evankeliumin selityksestä tu
lemme huomaamaan apostoli Johannes. Yksimielisesti to
distavat myöskin kirkon vanhimmat opettajat toiselta ja 
kolmannelta vuosisadalta evankeliumimme hänen kirjoitta
maksensa.

Johannes oli kotoisin Genetsaretin järven rannalla 
olevasta Kapernaumin kaupungista. Hänen isänsä, Sebe- 
deus nimeltä, oli ammatiltaan kalastaja, ja tässä toimessa 
auttoivat häntä myöskin hänen poikansa Jaakob ja Jo
hannes, joista jälkimmäinen evankeliumissa kerrottujen ta
pahtumien aikana vielä näkyy olleen nuorukainen. Per
heen äidin nimi oh Saloome (Mt. 27: 56, vrt. Mk. 15: 40), 
ja hän oli luultavasti Jeesuksen äidin Maarian sisar, jo
ten Jeesus ja hänen poikansa olivat orpanat. Saloome 
oli hurskas nainen, joka liittyi Jeesuksen opetuslapsipiiriin 
ja palveli häntä voimainsa ja varainsa mukaan (Mk. 15: 
40, 41). Surevana seisoi hän sittemmin ristiinnaulitun 
mestarinsa ristin alla, ja kun Jeesuksen ruumis oli kät
ketty hautaan, oli hän niiden vaimojen joukossa, jotka 
ostivat hyvänhajuisia voiteita voidellakseen niillä Jeesuk
sen ruumista (Mk. 16: 1). Tuskin erehdymme, jos sa
nomme, että hän ensimmäisenä oli poikainsa sydämiin is
tuttanut rakkautta taivaallisiin asioihin. Tästä työstään 
sai hän sittemmin nähdä kauniin hedelmän vahnistuvan.
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Kun Johannes Kastajan voimallinen parannussaarna 
alkoi kuulua Jordanin laaksossa, riensi nuori Johanneskin 
kuulemaan, mitä tällä Jumalan lähettiläällä oli kansalle 
julistettavana. Kastajan saarna taivaan valtakunnan pian 
tapahtuvasta tulosta, hänen parannushuutonsa ja ankarat 
varoituksensa, joita hän uskalsi jaella kansan ylhäisimmil- 
lekin, tekivät Johannekseen niin syvän vaikutuksen, että 
hän päätti jäädä Kastajan luo odottaakseen hänen lähei
syydessään, hänen opettamanaan ja johtamanaan, taivaan 
valtakunnan ilmestymistä. Eikä hän sitä turhaan tehnyt. 
Johannes Kastajan todistus •Jeesuksesta Jumalan karitsana, 
joka kantaa maailman synnit, kiinnitti näet ensiksi Johan
neksen huomion häneen, joka sittemmin tuli hänelle kal
liimmaksi kaikkea. Hän on itse, mainitsematta nimeään, 
kertonut evankeliumissaan ensi käynnistään Jeesuksen pu
heilla seuraavin sanoin: seuraavana päivänä Johannes Kas
taja taasen seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa, ja 
hän katsahti Jeesukseen, joka tuli käyden, ja sanoo: katso, 
Jumalan karitsa! Nuo kaksi opetuslasta kuulivat hänen 
puhuvan ja seurasivat Jeesusta. Jeesus kääntyi, ja kun hän 
näki heidän seuraavan, sanoo hän heille: mitä te etsitte'! 
Mutta he sanoivat hänelle: Rabbi, se on käännettynä: Opet
taja, missä asut? Hän sanoo heille: tulkaa niin te näette. 
Niin he menivät ja näkivät, missä hän asuu, ja viipyivät 
hänen luonansa sen päivän; oli noin kymmenes hetki. An
dreas, Siimon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka 
Johannekselta olivat tuon kuulleet ja olivat häntä (Jeesusta) 
seuranneet. Tämä löytää ensin oman veljensä Siimonin ja 
sanoo hänelle: me olemme löytäneet Messiaksen, se on kään
nettynä Kristuksen. Hän vei hänen Jeesuksen tykö. Jeesus 
katsoi häneen ja sanoi: sinä olet Siimon Johanneksen poika, 
sinä olet kutsuttava Keefas, se käännetään Petros (Joh. 1: 
35—42). Niinkuin näemme ei evankelista mainitse, kuka 
Andreaksen toveri oli, joka sai viettää tuon merkillisen 
iltapäivän Jeesuksen luona, mutta jo se seikka, että hän 
erinomaisen tarkasti kertoo aivan pieniä yksityiskohtiakin
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tältä matkalta, saattaa ajattelemaan, että tuo toinen olikin 
evankeliumin kirjoittaja Johannes itse. Ja kun hän ker
too, että Andreas ensin löysi oman veljensä ja vei hänen 
Jeesuksen tykö, ei se ajatus ole kaukana, että hänkin 
itse myöhemmin johdatti oman veljensä, Jaakobin, hänen 
luoksensa. (Vertaa selitystä 1: 35—42.) Yhdessä muitten 
Jeesuksen äsken saamain opetuslasten kanssa seurasi Jo
hannes sitten Jeesusta Kastajan tyköä Galileaan.

Jeesuksen aljettua julkista vaikutustaan liittyi häneen 
pian suuri kansanjoukko, joka etenkin halukkaasti tah
toi nähdä niitä ihmeitä, joita hän teki. Mutta tässä 
joukossa oli monenkaltaista väkeä. Jeesus päätti sentäh- 
den lähemmin kiinnittää itseensä ne, joita hän saattoi toi
voa voivansa vastaisuudessa käyttää auttajinaan työssään. 
Näiden tuli aina pysyä hänen luonaan, että hän voisi 
kasvattaa heitä kelvollisiksi työntekijöiksi Jumalan elossa. 
Niiden joukossa, jotka täten kutsuttiin Jeesuksen alitui
siksi seuraajiksi, olivat myöskin Johannes ja hänen gali
lealaiset toverinsa. Evankelista Markus kertoo tästä hei
dän kutsumisestaan: ja kulkiessaan pitkin Galilean järven 
rantaa näki hän (Jeesus) Siimonin ja Andreaksen, Siimonin 
veljen, laskemassa verkkoja järveen; sillä, he olivat kalastajia. 
Ja Jeesus sanoi heille: seuratkaa minua, ja minä teen tei
dät ihmiskalastajiksi. Ja heti he jättivät verkot ja seurasivat 
häntä. Ja käytyänsä vähän eteenpäin hän näki Jaakobin, 
Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen hänen veljensä, myöskin 
venheessä laittamassa verkkoja kuntoon. Ja heti hän kutsui 
heidät; ja he jättivät isänsä Sebedeuksen venheeseen palkol
listen kanssa ja lähtivät pois hänen jälessään (Mk. 1: 16—20). 
Kun Jeesus sittemmin tuosta seuraajainsa piiristä valitsi 
12 apostolia varsinaisiksi apumiehikseen, otti hän myöskin 
nuoren Johanneksen heidän joukkoonsa (Mk. 3: 13—19).

Mutta apostolipiirinkin jäsenet olivat hyvin erilaisia. 
Näin ollen oli selvää, ettei Jeesus saattaisi päästä yhtä 
lähelle heitä kaikkia. Evankeliumeista näemmekin niin 
käyneen. Kolme apostoleista, Pietari, Jaakob ja Johan-



nes, muodostivat pienen valiojoukon, jolle Jeesus saattoi 
niin sanoaksemme antaa enemmän itsestään kuin muille. 
Evankeliumit mainitsevat kolme tärkeätä tapausta Jeesuk
sen elämässä, jolloin ainoastaan nämät kolme apostolia 
saivat olla läsnä. Ensimmäinen oli, kun Jeesus ensi ker
ran herätti kuolleen. Tämä tapahtui synagoogan päämie
hen Jairuksen talossa, jossa Jeesus sanansa voimalla kut
sui eloon Jairuksen kuolleen tyttären (Mk. 5: 21—43). 
Sittemmin näkivät myöskin ainoastaan nämät kolme hä
nen kunniansa kirkastusvuorella ja kuulivat Jumalan to
distuksen: tämä on minun rakas poikani; häntä kuulkaa 
(Mk. 9: 2—8). Mutta vähää myöhemmin saivat samat 
apostolit nähdä Jeesuksen tuskallisen taistelun Getseema- 
nessa, saivat kuulla hänen hartaan pyyntönsä, etteivät he 
jättäisi häntä yksin vaan valvoisivat hänen kanssansa, ja 
saivat katkeraksi häpiäksensä kokea, etteivät kyenneet an
tamaan tätäkään vähäistä apua hänelle hänen kovimmassa 
koetuksenhetkessään (Mk. 14: 32—42). Näin saivat he 
vielä enemmän kuin muut apostolit kasvaa kiinni Her
raansa ja mestariinsa.

Näistä kolmesta apostolista Johannes näkyy päässeen 
kaikkein lähimmäksi Jeesusta. Siitä oli hän itse tietoinen, 
kun hän evankeliumissaan uskalsi kutsua itseään siksi 
opetuslapseksi, jota Jeesus rakasti. Hän sai nojata päätänsä 
Jeesuksen rintaa vastaan, kun Jeesus viimeisen kerran 
aterioitsi opetuslapsipiirissä (13: 23). Hän seisoi Jeesuken 
ristin alla, ja hänelle, nuorimmalle apostolilleen, uskoi 
Jeesus äitinsä hoidon. Tästä hän kertoo: mutta Jeesuksen 
ristin vieressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar 
(Saloome, Johanneksen äiti), Kloopaksen Maaria ja Maaria 
Magdaleena. Niin Jeesus nähdessään äidin ja opetuslapsen, 
jota hän rakasti, seisovan vieressä, sanoo äidille: vaimo, 
katso sinun poikasi! Sitten hän sanoo opetuslapselle: katso, 
sinun äitisi! Ja siitti hetkestä opetuslapsi otti hänen tykänsä 
(19: 25—27). Tämä tehtävä, minkä Jeesus ristinpuussa
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antoi Johannekselle, todistaa ehkä enemmän kuin mikään 
muu, kuinka lähelle Jeesuksen sydäntä hän oli päässyt.

Jerusalemin uskovaisten seurakunnassa oli Johan- # . . . . . .  
neksella huomattava sija. Apostoli Paavali mainitsee hä
nen Jerusalemin seurakunnan pylväiden joukossa (Gal. 
2: 9). Luukas kertoo Apostolien tekoraamatussa, että 
kun apostolit Jerusalemissa kuulivat, että Samaria oh 
ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he Pietarin ja 
Johanneksen tarkastamaan tuota uutta lupaavaa sarkaa 
Jumalan valtakunnan vainiolla (A. t. 8: 14). Hyvin ym
märrettävää kuitenkin on, kun otamme Johanneksen nuo
ren ijän huomioon, ettei hän joutunut seurakunnan johta
jan asemaan. Olihan hänellä sitä paitsi suoritettavana 
tuo erityinen tehtävä, jonka Jeesus oli hänelle antanut. 
Näemmekin seurakunnan johtajan asemassa ensiksi Siimon 
Pietarin ja sittemmin Jeesuksen veljen Jaakobin. Mutta 
kun opetuslapset saivat kärsiä vainoa Jeesuksen nimen 
tunnustamisen tähden, silloin näemme nuoren Johannek
senkin nureksimatta ottavan vastaan sen osan, joka hä
nelle jaetaan (A. t. 3: 11—4: 22).

Johanneksen varsinainen työaika Kristuksen seura
kunnan paimenena alkoi vasta silloin, kun sekä Pietari 
että Paavali olivat uskonsa tähden kärsineet marttyyri
kuoleman Roomassa keisari Neeron aikana. Silloin muutti 
Johannes Vähään Aasiaan ottaakseen huostaansa siellä 
orvoiksi jääneet seurakunnat. Hän asettui asumaan Efeson 
kaupunkiin ja johti sieltä Vähän Aasian seurakuntia. Hy
vin nämät tarvitsivat.kin kykenevää ja yleistä luottamusta 
nauttivaa johtajaa. Paavali oli jättäessään viimeisen ker
ran hyvästi Efeson seurakunnan vanhimmille lausunut: 
tarkatkaa itseänne ja koko laumaa, johon Pyhä henki on 
asettanut teidät piispoiksi kaitsemaan Herran seurakuntaa, 
jonka hän on ansainnut oman verensä kautta. Minä tie
dän, eitä minun lähtöni jälkeen julmat sudet tulevat teidän 
luoksenne, jotka eivät säästä laumaa, ja teidän omasta jou
kostanne nousevat miehet, jotka puhuvat nurjaa puhetta ve-


