
Johannes Kastajan todistus 

Aluksi kerron jotain Johanneksen tehtävästä 

Johannesta voidaan pitää viimeisenä vanhatestamentillisena profeettahahmona.  

Hän koki hyvin voimakkaasti sen, että hän valmisti tietä Jeesukselle, Messiaalle. 

Hän käytti Jeesuksesta ilmaisua ”tämä on se, joka minun jälkeeni tulee”. 

Johanneksen kastetta on tarkasteltava Johanneksen profeetantehtävään liittyvänä. 

Hän oli saanut siihen valtuudet taivaasta, Jumalalta. Jumalan lähettiläänä hän oli 

saanut tehtäväkseen »saarnata parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi» 

(Paavali, Apt.19:4). Johanneksen kasteen edellytyksenä oli kääntyminen, 

»parannus». Se, että Johanneksen aikalaiset ovat antaneet hänelle lisänimen 

»kastaja», on selvä todistus siitä, että kaste on olennainen osa hänen toimintaansa. 

  

Jeesus otti Johannekselta kasteen ennen tehtäväänsä maan päällä. Kaste on suuri 

tapahtuma. Siitä hänen julkinen toimintansa alkaa. 

Jeesus voideltiin kasteen yhteydessä Hengellä ja hän sai valtuutuksen taivaasta 

kuuluvalla äänellä.  

 

Matteus toistaa taivaasta tulleen äänen sanat kolmannessa persoonassa: »Tämä on 

minun Poikani», ne on siis suunnattu katsojille tai kuulijoille, kun taas Markus ja 

Luukas kirjoittavat: »Sinä olet minun Poikani», osoitettuna Jeesukselle 

henkilökohtaisesti. (Tässä näyttää olevan selvä yhteys Ps. 2:7:ään). 

Tämä Isän kuuluva ääni taivaasta puhui evankeliumien mukaan kolme kertaa 

Jeesuksen elämässä: hänen kasteensa yhteydessä, kirkastusvuorella (Matt. 17:5) ja 

hänen kärsimisensä ja kuolemansa yhteydessä (Joh. 12:28). 

 

Perustan tämän esitykseni Johannes Kastajan sanoihin Johanneksen evankeliumissa. 

Joh.1:15-18, Ensimmäiset Johannes Kastajan sanat kuuluvat:  
Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun 

jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä." Ja hänen 

täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. Sillä laki on annettu 

Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei kukaan ole 

Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet 

ilmoittanut. 
 

Jaan tekstin alaotsakkeisiin seuraavasti: 

1. On ollut ennen kuin minä 
Ensin Johannes toteaa Jeesuksesta: ”se, joka minun jälkeeni tulee”. Sitten Johannes sanoo 

Jeesuksesta, että Hän ”on ollut ennen kuin minä”. Jeesus "on ollut" olemassa ennen kuin 

maailman perustuksiakaan oli laskettu. Hän oli silloin, kun mitään ei vielä ollut luotu.  

 

Kristuksen iankaikkinen alkuperä kerrotaan monessa kohdassa Raamatussa. Opetuslapsi 

Johannes jopa aloittaa evankeliuminsa sanoen: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan 

tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä....” 
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Johannes Kastajan ja Messiaan välillä oli sen tähden yhtä suuri ero kuin on maallisella ja 

taivaallisella, aikaan sidotulla ja iankaikkisella.  
 

 

2. Armoa armon päälle 
Jeesus on täynnä armoa ja totuutta, ja se, joka tulee osalliseksi hänestä, tulee samalla 

osalliseksi siitä, mitä hän on. Kaikkea, mitä hän on ja mitä hänellä on, hän tarjoaa 

seurakunnalleen. Ne, jotka ottavat Jeesuksen vastaan tulevat osallisiksi hänen 

täyteydestään. Tämä "on armoa armon päälle”. Se on armoa, joka täyttää kaikki 

tarpeemme. Kristuksessa armon ihme johtaa aina uuteen armon ihmeeseen.  

 

Millaisissa yhteyksissä esiintyy sana armo Raamatussa? Armo perusmuodossaan esiintyy 

Raamatussa 68 kertaa., joista 11 kertaa on psalmeissa. Kaikkiaan eri taivutusmuodoissaan 

löysin suomenkielisen sanan armo 227 kertaa. 

Tavallisimmin se esiintyy kirjeissä alkutervehdyksissä. Esimerkiksi näin: 

Gal.1:3: Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta 

Kristukselta, 

Armo liitetään pelastukseen: 

Ef.2:8: Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan 

lahja-  

Raamattu päättyy seuraaviin sanoihin: 

Ilm.22:21: Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen.  

 

Johannes Kastaja sanoi edellä: 

”Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta” 

Vanhassa testamentissa esiintyviä kohtia, missä mainitaan armo ja totuus. 

Ps.25:10: 

Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja 

todistuksensa.  

Ps.85:10: 

Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä, vanhurskaus ja rauha antavat suuta toisillensa, 

Sananl.14:22: 

Eivätkö eksy ne, jotka hankitsevat pahaa? Mutta armo ja totuus niille, jotka hankitsevat 

hyvää!  
 

 

3. Laki on annettu Mooseksen kautta 
Laki annettiin välimiehen, Mooseksen, toimesta, mutta armo ja totuus tulivat Jeesuksen 

Kristuksen kautta kuten edellä oli puhe. Mooseksen laki tarkoittaa tässä koko 

vanhatestamentillista pelastusjärjestystä.  

Lain antaja, Jumala, on Jeesuksen tähden tullut meille Isäksi, emmekä enää noudata 

Jumalan lakia orjina (Hebr. 3:1-6). 

Kuitenkin lain sisältö vaikuttaa elämässämme, kun olemme Pyhän Hengen johdossa ja 

Jumalan rakkaus asuu sydämissämme. Elämme näin vapaudessa, Jumalan lapsina. 
 

  

 



4. Ainokainen Poika on Hänet ilmoittanut 
"Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt". Kukaan ei voi nähdä häntä.  

2 Moos.33:20:  

Ja hän sanoi vielä: "Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, 

jää eloon." Kukaan ei voi nähdä Isän Jumalan kasvoja. 

 

Jumala tuli itse sen vuoksi meitä lähelle sillä tavalla minkä me voimme ymmärtää. Hän 

tuli meidän kaltaiseksemme, ihmiseksi, ja asui meidän keskellämme. "Ainokainen Poika" 

ilmoitti meille Isän ja teki hänet meille tiettäväksi. 
 

 

Jatkamme Johannes Kastajan sanoilla: 

Joh.1:26-27  
Johannes vastasi heille sanoen: "Minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo hän, 

jota te ette tunne. Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengänpaulaa minä en ole 

arvollinen päästämään." 
 

Jeesuksen korkea alkuperä 
Johannes todistaa Jeesuksen korkeasta alkuperästä, josta hän oli todellakin hyvin perillä. 

Jumala oli sen hänelle ilmoittanut. 

Johannes käyttää jälleen sanontaa ”joka tulee minun jälkeeni”. Hän tietää tehtävänsä 

olevan valmistaa tietä Herralle ja todistaa Hänestä. 

Talmudissa sanotaan, että palvelija on valmis tekemään isäntänsä hyväksi mitä hyvänsä, 

samoin opetuslapsi rabbilleen, lukuunottamatta kengänpaulan päästämistä. Tähän siis 

Johannes viittasi sanoillaan ettei ole arvollinen päästämään kengänpaulaa. 
 

 

Joh.1:29-31:  
Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: ”Katso, Jumalan Karitsa, 

joka ottaa pois maailman synnin! Tämä on se, josta minä sanoin: ’Minun jälkeeni tulee 

mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä.’ Ja minä en tuntenut 

häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan.”  
 

Jumalan Karitsa 
Johannes puhuu aivan valtavia sanoja: 

”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” 

Kaikki Vt:n uhrit viittasivat Jumalan Karitsaan, joka ottaisi pois maailman synnin. 

Pääsiäislammas oli perhekohtainen. Nyt tuli karitsa, joka oli tarkoitettu koko maailmalle: 

Saman Johannes toistaa vielä seuraavana päivänä (Joh.1:36). Muuten sana Karitsa isolla 

alkukirjaimella esiintyy lähinnä Ilmestyskirjassa. 

 

Johannes käyttää tässä myös jo kolmannen kerran sanoja ”minun jälkeeni tulee”. 

Sitten Johannes toistaa vielä ajatuksen Jeesuksen ikuisesta alkuperästä. Hän kertoo 

tehtävänsä olevan kastaa ja näin valmistaa tietä Herralle.  
 



 

Joh.1:32-34: 
Ja Johannes todisti sanoen: ”Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin 

kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti 

minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: ’Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja 

jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä.’ Ja minä olen sen nähnyt ja olen 

todistanut, että tämä on Jumalan Poika.” 
 

1. Näin Hengen laskeutuvan taivaasta 
Tässä Johannes todisti tilanteesta, jolloin Jeesus sai häneltä kasteen. Pyhä Henki laskeutui 

avoimesta taivaasta Jeesuksen ylle, ja hän sai Isän täydellisen tunnustuksen,  

Tästä kertoo Matt. 3:16-17:  

Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki 

Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, 

taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen 

mielistynyt."  

 

Johannes toisti, että hän ei tuntenut Jeesusta. Hän oli kastanut ehkä tuhansia ihmisiä, joista 

hän oli etsinyt sitä merkkiä, jonka Jumala oli hänelle luvannut. Sitten tuli Jeesus, ja hän 

näki merkin. Jumala täytti lupauksensa. 

Henki tuli kyyhkysen muodossa. Juutalaisten parissa kyyhkynen oli rauhoitettu. Sitä 

käytettiin uhrilintuna, mutta sitä ei syöty.  

 

Vain tässä evankeliumissa, Johanneksen sanoissa, kerrotaan, että Henki "jäi" Jeesuksen 

ylle. Käytetty ilmaisu on sama kuin Joh.14:10:ssä, jossa Jeesus puhuu itsessään »asuvasta» 

Isästä seuraavin sanoin:  

Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille 

puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. 

Mitään tämän kaltaista ei sanota Vanhan testamentin profeetoista.  

 

Johannes kastoi vedellä. Mutta hän pyrki kiinnittämään ihmisten huomion vielä 

tärkeämpään. Messias kastaisi Pyhällä Hengellä.  

Pyhällä Hengellä kastaminen todistaa Jeesuksen jumaluuden. Ihmiset voivat kastaa 

vedellä. Vain Jumala voi kastaa Pyhällä Hengellä.  
 

 

2. Jumalan Poika 
Johannes sanoi:”Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika.” 

Johannes käyttää sanaa "Poika" kaikkein jaloimmassa merkityksessä. Kysymys ei ole 

Jumalan lapsesta yleensä, vaan Jumalan ainoasta Pojasta. Johannes oli nähnyt Hengen 

laskeutuvan Jeesuksen päälle ja kuullut kasteen yhteydessä taivaasta julistettavan, että 

tämä oli Jumalan Poika.  

Jumalan Poika on Johannekselle ehkä tuttu käsite myös Vanhasta testamentista, missä se 

esiintyy muistaakseni neljä kertaa. 

 



Ps. 2:7: 

Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä 

päivänä minä sinut synnytin.   

Ps. 2:12: 

Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa 

syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. 
 

 

Joh.3:27-31: 
Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Te 

olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen 

edellänsä lähetetty. Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja 

kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut 

täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli 

kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka 

taivaasta tulee, on yli kaikkien.  
 

1. Johannes Yljän ystävä 
Johannes taipui täysin Jumalan arvovallan alaiseksi. Hän tunnusti selvästi sekä sen, mitä 

hän oli, että sen, mitä hän ei ollut. Hän ei ollut Messias. Mutta hän oli »hänen edellänsä 

lähetetty». On selvää, että Johannes pitää tässä Jeesusta Messiaana ja näkee itsensä hänen 

palvelijanaan.  

 Johannes oli aikaisemmin sanonut Jeesusta "Jumalan Karitsaksi". Nyt hän kuvaa hänet 

taivaan yljäksi. "Yljän ystävällä" oli itämailla erityinen tehtävä. Hänen tuli löytää yljälle 

morsian ja ohjata häämenoja. Niin myös Johannes sai valmistaa kansan Messiaalle. Nyt 

hän iloitsi siitä, että kansanjoukot menivät Jeesuksen luo. Jumalan ja hänen kansansa 

välistä suhdetta kuvataan usein yljän ja morsiamen avulla sekä Vt:ssa että Ut:ssa. Ks. 

esim. Hoos. 2:19; Ef. 5:25 ja Ilm. 19:7.  
 

2. Hänen tulee kasvaa 
Johannes todisti siitä, joka oli tuleva. Hänen saapuessaan Johanneksen merkitys väheni, 

Jeesuksen kasvoi. Jeesuksen omien sanojen mukaan Johannes oli suurin vaimoista 

syntyneiden joukossa (Matt. 11:11), mutta hänelle oli tunnusomaista koko hänen elämänsä 

ajan nöyryys. Hän itse ei ollut mitään, hänen edustamansa henkilö oli kaikki. 

Tämä on Johanneksen nöyrän todistuksen huipentuma. Itsestään selvältä vaikuttava sävy 

ilmentää todistuksen aitoutta. Niin kuin aamutähti kalpenee auringonnousun kirkkaudessa, 

samoin Johanneksen täytyi vetäytyä syrjään antaen tietä Kristukselle. Johanneksen puhe 

teki varmasti voimakkaan vaikutuksen opetuslapsiin.  

Johannes korostaa tässä vielä sanomaansa. On vain yksi, joka on tullut "ylhäältä". Jeesus 

oli "taivaasta" ja "yli kaikkien".  

 

Joh.3:32-36: 
Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, sitä hän todistaa; ja hänen todistustansa ei kukaan ota 

vastaan. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on 

totinen. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna 



Henkeä mitalla. Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo 

Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää 

näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. 
 

Joka uskoo Poikaan 
Jeesus on yli kaikkien ei vain henkilönä vaan myös opetukseltaan. Hänen todistuksensa oli 

täydellinen. Hän oli aina ollut Isän luona ja tunsi Jumalan mielenlaadun ja hengelliset 

totuudet. Hän tiesi kaiken tämän siksi, että hän oli itse Jumala.  

 

Johanneksen ja hänen opetuslastensa suhtautumisella oli suuri ero. Opetuslasten mielestä 

"kaikki" menivät Jeesuksen luo, kun taas Johannes murehti sitä, ettei "kukaan" ottanut 

vastaan Jeesuksen sanomaa. Opetuslapset näkivät asiat pinnallisesti. Johannekselle tuotti 

tuskaa todeta Jeesuksen saavan osakseen vähän aitoa antautumista ja elävää uskoa. 

  

Jeesuksen todistuksen vastaanottaminen tarkoittaa hänen sanojensa ja tekojensa uskomista. 

Joka uskoo, vahvistaa, että Jumala on totinen. Jeesus piti erittäin tärkeänä puhua Jumalan 

sanoja. Jumalan Henki oli ehdottoman täydellisesti hänessä.  

  

Jeesuksella oli ehdoton arvovalta toimia Isän nimissä. Jeesus oli Jumalan sanansaattaja. 

Mutta hän oli vielä enemmän. Hän oli Jumalan rakas Poika. Kaikki armo ja kaikki voima 

ovat hänen kädessään. Ja Jeesus kärsi ristinkuoleman meidän syntiemme tähden. Sen Hän 

sanoi etukäteen ja vahvisti sanallisesti myös ylösnoustuaan ennen taivaaseen astumistaan. 
 

 

Johanneksen kysymys vankeudesta 
Luuk.7 kertoo miten vankeudessa oleva Johannes Kastaja lähetti kaksi opetuslastaan 

kysymään Jeesukselta: ”Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaman?” 

Jeesus oli juuri parantamassa sairaita ja pyysi välittämään sen mitä he näkivät. 

Jes.29:18: 

”Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, ja sokeiden silmät näkevät vapaina synkeästä 

pimeydestä.” 

Raamattu kertoo rehellisesti Johanneksen epäilystä. Näin voi tapahtua sellaisenkin ihmisen 

kohdalla, jonka todistus on ollut hyvin kirkas ja Kristus keskeinen. Tällöin on viisasta 

kysyä rohkaisua muilta kristityiltä, niiltä, jotka ovat Jeesuksen lähellä. Kukaan ei ole niin 

vahva, ettei tarvitsisi muita Jeesuksen omia, sisaria ja veljiä. 

 

”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! 
Jeesus oli kuuliainen ristinkuolemaan asti. Hänen kuolemansa oli kärsimyskuolema 

ihmisten syntien tähden. Se oli uhrikuolema. Siihen viittaavat sanat ”Jumalan Karitsa”. 

Uskomalla Jeesukseen saamme syntimme anteeksi ja olemme Jumalan lapsia. Olemme 

yhteydessä Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Näin meillä on Johanneksenkin todistuksen 

mukaan iankaikkinen elämä. 
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