
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 54ms 
 
JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) 
 
VÄÄRIÄ NÄKEMYKSIÄ JEESUKSESTA (jatk.) 
 
2. ”HÄN KEHITTI TÄYTEYTEENSÄ JUMALALLISEN KAPASITEETIN, JOKA ON MEISSÄ KAIKISSA.” 
Tämä on tänä päivänä kaikkein yleisin harhaoppi, jota opetetaan teologisissa oppilaitoksissamme. 
Professori John Hick  (Birminghamin yliopisto) kirjoitti kirjan ”Myytti – Jumala ihmiseksi tulleena”. 
Tämä oppi tuhoaa sellaisten nuorten miesten uskon, jotka menevät teologisiin laitoksiin täynnä 
uskoa ja tulevat niistä ulos kuolleina. 
 
On hyvin yleistä, että sanotaan: ”Hän oli ihminen meille.” Sitä käytetään jopa BBC:ssä: ”The Man”. 
”Se mies.” ”Enemmän inhimillinen kuin jumalallinen.” Tätä kutsutaan ADOPTIONISMIKSI. Jeesus 
olisi vain adoptoitu Jumalan Pojaksi. Sanotaan, että adoptio tapahtui Hänen kasteensa yhteydessä. 
Muttei asia näin ollut; Hän oli JUMALAN AINOKAINEN. Me olemme adoptoituja. 
 
3. JEESUS OLI OSAKSI IHMINEN JA OSAKSI JUMALA 
Tämä on Jehovan todistajien näkemys Jeesuksesta.  Jeesus on demijumala ja semi-ihminen. Hän 
on jossain siellä välimaastossa. Hän ei voi olla molempia, mutta jossain siellä välimaastossa. 
Jehovan todistajat eivät selviä Johanneksen evankeliumin kolmesta ensimmäisestä jakeesta, joten 
he ovat muuttaneet ne omaan raamattuunsa. Tämä on siis hyvin yleinen harhaoppi nykyään. 
 
ERILAISET NÄKEMYKSET JEESUKSESTA 
 
a)  Enemmän jumalallinen kuin ihminen. 
b)  Enemmän ihminen  kuin jumalallinen. 
c)  Osaksi ihminen, osaksi jumalallinen. 
d)  Täysi ihminen, täysin jumalallinen. 
 
JEESUS OLI MOLEMPIA 
 
Jos Hän ei olisi ollut täysin jumalallinen ja täysin inhimillinen, Hän ei olisi voinut tehdä sitä, mitä 
sinun edestäsi piti tehdä. 
Kaksi asiaa, jotka Jeesus teki hyväksemme:  1. Ilmoitti meille Jumalan. 2. Sovitti meidät Jumalan 
kanssa. Hän ei olisi voinut tehdä näitä kumpaakaan, ellei Hän olisi ollut täydesti Jumala ja täydesti 
ihminen. Tämä on totuus, josta meidän tulee pitää kiinni. Nykyään tämä oppi mitätöidään tai sitä 
vastaan hyökätään seurakunnan sisältä hyvinkin laajasti. 
 
JOHANNES TUNSI JEESUKSEN HYVIN. HÄN VOI KOKEMUKSENSA PERUSTEELLA TODISTAA: HÄN OLI 
TÄYSI JUMALA JA TÄYSI IHMINEN! Tätä totuutta Johannes tuo voimakkaasti esille ja samalla torjuu 
muut, väärät tulkinnat Jeesuksesta. Tästä syystä neljäs evankeliumi korostaa Jeesuksen täyttä 
ihmisyyttä. Jeesus on esitetty neljännessä evankeliumissa enemmän IHMISENÄ kuin kolmessa 
muussa. 
 
HÄNEN TÄYSI IHMISYYTENSÄ – HÄNEN TÄYSI JUMALALLISUUTENSA 
 



Miten Johannes perustelee kantansa Kristuksen täydestä jumaluudesta? Vastaus on maaginen 
numero 7. Heprealaisessa ajattelussa se on ”täydellisyyden luku”. Jos hakee täydellisen pyöreän 
luvun hepreassa, se on aina 7. Ei se meillä mene läpi, mutta heprealaisessa ajattelussa kyllä. Se on 
nähtävästi kaikkein tärkein numero koko Raamatussa; kaikki mikä uupuu siitä, on epätäydellistä. 
666 on epätäydellinen, mutta 777! Siinä on jotain! 
 
TÄSSÄ MEILLÄ ON KOLME TÄYDELLISTÄ (7) TODISTUSTA JEESUKSEN JUMALUUDESTA 
 
-------------------------- 
 
1. SEITSEMÄN TODISTAJAA 
 
”Todistaja” on tärkeä sana. Sitä käytetään 50 kertaa tässä neljännessä evankeliumissa. Seitsemän 
ihmistä kutsuu Jeesusta Jumalan Pojaksi.  Täydellinen määrä ihmisiä todistamaan, että Hän on 
elävän Jumalan Poika. Juutalaisen lain mukaan kaksi tai kolme todistajaa riittää. Pietari oli 
ensimmäinen mies ja Martta ensimmäinen nainen, joka antoi tämän todistuksen. 
 
JOHANNES KASTAJA   
 
32. Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, 
ja se jäi hänen päällensä.  
33. 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'.  
34. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että TÄMÄ ON JUMALAN POIKA." (Joh.1:32-34). 
 
NATANAEL 
 
47. Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, oikea israelilainen, jossa ei 
vilppiä ole!"  
48. Natanael sanoi hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennenkuin 
Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut".  
49. Natanael vastasi ja sanoi hänelle: "Rabbi, SINÄ OLET JUMALAN POIKA, sinä olet Israelin 
kuningas". (Joh.1:47-49). 
 
JEESUS 
 
Jeesuksen puheissa oli voimakas ”itsekeskeisyys”. Kun hän näin toi itseään esille, hän samalla 
suoraan tai välillisesti antoi ymmärtää olevansa Jumalan Poika. 
 
35. Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle: 
"Uskotko sinä Jumalan Poikaan?"  
36. Hän vastasi ja sanoi: "Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin?"  
37. Jeesus sanoi hänelle: "Sinä olet hänet nähnyt, ja HÄN ON SE, JOKA SINUN KANSSASI PUHUU". 
(Joh.9:35-37). 
 



35. Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli - ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin -  
36. niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: 'Sinä pilkkaat 
Jumalaa', sentähden että MINÄ SANOIN: 'MINÄ OLEN JUMALAN POIKA'? (Joh.10:35-36). 
 
PIETARI 
 
13. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen 
ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?"  
14. Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi 
jonkun muun profeetoista".  
15. Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?"  
16. Simon Pietari vastasi ja sanoi: "SINÄ OLET KRISTUS, ELÄVÄN JUMALAN POIKA". (Matt.16:13-
16). 
 
MARTTA 
 
”Hän sanoi hänelle: "Uskon, Herra; minä uskon, että SINÄ OLET KRISTUS, JUMALAN POIKA, se, joka 
oli tuleva maailmaan" (Joh.11:27). 
 
TUOMAS 
 
26. Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli 
heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: 
"Rauha teille!"  
27. Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja 
pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen".  
28. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "MINUN HERRANI JA MINUN JUMALANI!" (Joh.20:26-28). 
 
JOHANNES 
 
”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.1:14). 
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