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1. Raamattutunti Johanneksen kirjeistä 

 

I.Johanneksen kirjeet -opillinen perusta harhoja vastaan 
 

 

Ensimmäisen kirjeen ensimmäinen luku 
 

Jakeiden sisällöstä: 

1. Jeesuksen iankaikkinen alkuperä 

Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin 

kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta – 

-myös Joh.1:1 

2. Me olemme nähneet sen 

ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen 

elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille – 

 

3.Uskon seuraus 

minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän 

kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa. 

-yhteys Jumalan omien kesken 

-yhteys Isään ja Jeesukseen Kristukseen  (Joh.17:21) Huomataan, että Johannes käytti nimeä Jeesus      

Kristus. Tämä tarkoittaa, että nämä nimet kuuluvat kaiken aikaa yhteen. 

Harha väitti, että Jeesus syntyi kuin kuka tahansa ihminen ja että Kristus tuli häneen vasta kasteessa. 

Toisin sanoen harhan mukaan oli ensin pelkkä ihminen, Jeesus. 

 

4. Kirjoitettu ylös. Oikeasta uskosta seuraa ilo. 

      Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. 

 

 5. Jumala on valkeus 

 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on      

valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. 

-Valkeuteen tullut ei enää vaella pimeydessä. 

Harha odotti juutalaisten tavoin Jumalan valtakuntaa tulevaisuudessa. 

-Johannes opettaa Jumalan valtakunnan sisäistä maailmaa. Kun ihminen siirtyy pimeydestä    valkeuteen, 

niin hän on jo täällä osallinen sisäisellä tavalla Jumalan valtakunnasta. 

-Olennaista on se, että ei ole tulossa sillä tavoin Jumalan valtakuntaa, että siellä olisi mahdollisuus valita   

enää Jumalan puoleen kääntymistä, tai hyvillä toilla ansaita ikuista autuutta. 

-Jehovan opetuksen perusharha: 

 

6. Vaellamme valkeudessa, emmekä pimeydessä 

Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me 

valhettelemme emmekä tee totuutta. 

-Elämän valkeus liittyy totuuteen.  

Valhe tahtoo salata ja vääristää. Valhe on aina pimeyttä. 

 

7. Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 

Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja 

Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä 

-Johannes tahtoi jälleen korostaa sitä, että on Jeesus Kristus, Jumalan Poika.  

Ei siis ole niin, että ihmiseen, Jeesukseen, olisi tullut Kristuksen henki (vrt. gnostilaisuus, teosofia). 

Samoin harha väitti, että Kristuksen jumalainen henki poistui Jeesuksesta ennen ristiinnaulitsemista. 

-Johanneksen sanat kertovat, että verensä vuodatti ristillä iankaikkinen Jumalan Poika, Jeesus Kristus. 

Miksi? Näin puhdistumme synnistä.   VERI 
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8. Itsensä eksyttäjät sanovat: meillä ei ole syntiä. 

Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. 

 

Nykyisinkin on liikkeellä harha, että syntiinlankeemuksessa ei itse asiassa olekaan kysymys ihmisen 

syntisyydestä, vaan siitä, että ihmisille syntyi väärä kuva Jumalasta ja hän ei enää ymmärtänyt Jumalan 

ihmiseen kohdistuvaa rakkautta. Nämä opettajat sanovat, että Jeesus tuli kertomaan tästä rakkaudesta 

sanoin ja teoin. He sanovat myös, ettei Jeesus ollut uhri, eikä sovittanut syntejä. Mihin uhria ja sovitusta 

olisi tarvittukaan, jos ihminen ei ole erossa Jumalasta juuri syntiinlankeemuksen ja oman 

henkilökohtaisen syntisyytensä tähden? 

 

Toinen nykyinenkin harha syntisyyden näkemiseen liittyen on seuraavan kaltainen. Ihmiset sanovat, että 

kun he ovat uskossa, niin he pystyvät elämään ilman syntiä. Näin he eivät voikaan elää katumuksessa ja 

synnintunnossa. 

 

9. 10. Syntien tunnustamisen tärkeys 

Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit 

anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 

Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole 

meissä. 

 

 

 

Ensimmäisen kirjeen toisen luvun alku 
 

1. Meillä on Puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas 

Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä 

on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. 

- Kun teemme tahtomattammekin syntiä murheeksemme, Isä lukee Jeesuksen vanhurskauden 

hyväksemme. 

 

2. Meidän syntiemme sovitus, myös koko maailman syntien 

Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. 

 

3. Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä.  

4. Joka sanoo: "Minä tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole 

hänessä.  

5. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me 

tiedämme, että me hänessä olemme 

 

Meillä on Raamattu Jumalan sanana. On aivan olennaista, että tätä kirjaa arvostamme, opiskelemme ja 

tutkimme Pyhän Hengen johdossa. Jeesus viittasi puheissaan jo kirjoituksiin, samoin kaikki apostolit. On 

selvää, että emme arvosta vain Jeesuksen talletettuja sanoja, vaan koko Raamattua. 

 

Tähän Sanan pitämiseen liittyy sekä totuudessa pysyminen, että valkeudessa vaeltaminen. 

Jumalan oman tulisi rakastaa molempia. Valhe vihaa kumpaakin. 

Valheesta tulee mieleen liberaaliteologia, sekä äärikarismaattisuus. 
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Asiaan liittyy vielä 

 

1.Joh.4:1,2:  

Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää 

profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa 

Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta 

 

2.Joh.7,9: 

Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan 

tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus. Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me 

olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä 

pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika. 

 

-Jälleen Johannes korostaa, että Jeesuksen Kristuksen tuli syntyä maailmaan ihmiseksi. ”Oli tuleva” 

viittaa myös lukuisiin Jeesuksesta kertoviin ennustuksiin Vanhassa testamentissa. 

 

Valhe on aina esittänyt monia teitä ja monia polkuja Jumalan luo. Samoin valhe on aina jumalasta 

puhuessaan korostanut yhtä kaikille yhteistä jumalaa. Se on pilkannut kristittyjen kolmiyhteistä Jumalaa 

kaikkina aikoina. 

 

On vain yksi tie, ja se on KRISTUKSEN OPPI. 

Kristinuskossa on aina sekä Isä, että Poika. Ja Pyhä Henki kirkastaa totuuden ihmisen syntisyydestä ja 

sovituksen tarpeesta. 

 

 

 

 

Johanneksen kirjeistä muodostumassa vielä aiheet: 

II. Joh. kirjeet –Jumalan rakkaus-keskinäinen rakkaus 

III. Joh. kirjeet –Iankaikkinen elämä Jumalan Pojassa 

IV. Joh. kirjeet –Mikä pysyy? 


