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Johanneksen evankeliumin selitys 45
Joh. 15:18-27

Maailma vihaa Jeesuksen omia
Olemme tässä Johanneksen evankeliumin selityksessä käsittelemässä Jeesuksen jäähyväispuhetta,
jonka hän piti opetuslapsilleen viimeisellä ateriallaan heidän kanssaan. Viime kerralla käsittelimme
kohtaa, jossa Jeesus käski opetuslapsia pysymään hänen rakkaudessaan pitämällä hänen käskynsä.
Näin hänen oma ilonsa olisi heissä ja heidän ilonsa tulisi täydelliseksi.
Jatkamme jäähyväispuheen käsittelyä 15. luvun jakeesta 18.
"Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te
kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä, omiaan. Mutta te ette kuulu
maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä
(Joh. 15:18-19)
Se, että maailma vihaa Jeesuksen seuraajia, johtuu siitä, että maailma vihaa Jeesusta ja tappoi hänet.
Usko Jeesukseen tekee meistä hänen omistaan hänen kaltaisiaan. Siksi häneen kohdistuva viha
kohdistuu myös meihin.
Loppujen lopuksi Jeesuksen ja kristittyjen vihaaminen johtuu siitä, että Jeesus on tullut maailmaan
pelastamaan ihmset heidän synneistään. Ihminen ei kuitenkaan tahdo nöyrtyä Jumalan edessä niin
syntiseksi, että tarvitsee tällaista pelastusta. Mieluummin kuin suostuu armahdettavaksi, ihminen
vihaa armahtajaansa. Niin vakaasti ihminen haluaa kyetä pätemään Jumalan edessä.
"Muistakaa, mitä teille sanoin: ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos minua on
vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanaani on kuultu, kuullaan myös teidän
sanaanne. Kaiken tämän ihmiset tekevät teille minun nimeni tähden, siksi etteivät
tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, he
eivät olisi syyllisiä, mutta nyt heidän on mahdotonta puolustella syntiään (Joh. 15:2022)
Tässä on ehkä joskus Jeesusta seuraavalla kirkolle jotain lohdutusta silloin, kun sillä ei vaikuta
menevän hyvin, vaan ihmiset eroavat siitä. Ei se välttämättä kerro aina siitä, että asioita olisi tehty
huonosti. Joskus voi olla kyse myös siitä, että jotain on tehty oikeinkin. On saarnattu aitoa
Jeesuksesta kertovaa ilosanomaa. Vika ei aina ole sanomassa eikä kirkon toiminnassa, vaan vika voi
olla ihmisissä, joiden sydämet paholainen on sokaissut. Apostoli Paavali kirjoittaa tästä tällä tavalla:
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Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat
kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin
että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa,
Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista sanomaa itsestämme vaan
Jeesuksesta Kristuksesta: Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan
teitä. Jumala, joka sanoi: "Tulkoon pimeyteen valo", valaisi itse meidän sydämemme.
Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se
levittää valoaan (2. Kor. 4:3-6).
Jeesuksen puhe jatkuu seuraavalla lyhyellä toteamuksella:
Joka vihaa minua, vihaa myös Isääni (Joh. 15:23).
Tämä johtuu siitä, että Jeesus ja Jumala ovat yhtä. Se ei kuitenkaan vielä ole ilmeistä. Siksi moni
voi ihan vilpittömästi ajatella, etä hän etsii Jumalaa ja rakastaa häntä, vaikka ei tarvitse Jeesusta
mihinkään, vaan halveksii häntä löperönä taikauskona. Mutta kerran paljastuu, että näin ajatteleva
ja toimiva ihminen on ollut pahasti harhassa. Jokainen, joka vihaa Jeesusta, vihaa myös Jumalaa,
sillä Jeesus on Jumala itse, yhtä ja samaa olemusta Isän kanssa.

Ellen olisi tehnyt heidän keskuudessaan tekoja, joita kukaan toinen ei ole tehnyt, he
eivät olisi syyllisiä. Mutta nyt he ovat nähneet minun tekoni ja vihaavat sekä minua
että Isääni (Joh. 15:24)
Tässä Jeesus viittaa tietenkin tekemiinsä ihmeisiin, tunnustekoihinsa. Jos Jeesus ei olisi tehnyt näitä
tekoja, jotka osoittivat, kuka hän on, ihmiset eivät olisi syyllisiä hänen torjumiseen ja hylkäämiseen.
Mutta nyt kun nuo ihmeteot on tehty, ihmisille ei jää mitään keinoja puolustella epäuskoaan. He
ovat aivan totaalisen ilmiselvästi syyllisiä Jumalan edessä. Sen näyttää todeksi se, että he ovat
torjuneet Jumalan lähettämän Vapahtajan, vaikka tämä on todistanut heille ihmeteoillaan olevansa
Messias. Syynä siihen ei voi olla mikään muu kuin Jumalan ja hänen Messiaansa vihaaminen.
Psalmeissa puhuu Messias
Näin täytyi käydä, jotta toteutuisi heidän kirjoitustensa sana: 'He ovat syyttä vihanneet
minua.' (Joh. 15:25)
Tässä Jeesus viittaa Psalmiin 69 tai sitten Psalmin 35
Enemmän kuin hiuksia päässäni on niitä, jotka minua syyttömästi vihaavat; paljon on
niitä, jotka tahtovat tuhota minut, jotka syyttä ovat vihollisiani; mitä en ole ryöstänyt,
se täytyy minun maksaa (Ps. 69:5)
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Älkööt ne minusta iloitko, jotka syyttä ovat minun vihamiehiäni; älkööt silmää iskekö,
jotka asiatta minua vihaavat. Sillä he eivät puhu rauhan puheita, vaan miettivät
petoksen sanoja maan hiljaisia vastaan (Ps. 35:19-20)
Jeesus siis ajatteli, että Psalmien kirja on todistusta Messiaasta tai jopa Messiaan sanoja. Näinhän
Psalmien kirjaa on tulkittu kristillisessä kirkossa myöhemminkin. Se onkin hyvä tulkinta. Minusta
on aivan ilmiseselvää, että monet Psalmit viittaavat Jeesuksen kärsimyksiin. Otetaanpa esimerkiksi
vaikka pitkäperjantaina luettava Psalmi 22:
Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule
valitukseni sanoja? Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä,
enkä voi vaieta. Ja kuitenkin sinä olet Pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirtten
keskellä. Meidän isämme luottivat sinuun, he luottivat, ja sinä pelastit heidät. He
huusivat sinua ja pelastuivat; he luottivat sinuun eivätkä tulleet häpeään. Mutta minä
olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. Kaikki, jotka minut
näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään: "Jätä
asiasi Herran haltuun. Hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon hänet, koska on
häneen mielistynyt." Sinähän vedit minut äitini kohdusta, sinä annoit minun olla
turvassa äitini rinnoilla; sinun huomaasi minä olen jätetty syntymästäni saakka, sinä
olet minun Jumalani hamasta äitini kohdusta. Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus
on läsnä, eikä auttajaa ole. Minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät piirittävät
minut, avaavat kitansa minua vastaan, niinkuin raatelevat, kiljuvat leijonat. Niinkuin
vesi minä olen maahan vuodatettu; kaikki minun luuni ovat irti toisistansa; minun
sydämeni on niinkuin vaha, se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on
kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut
alas kuoleman tomuun. Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut,
minun käteni ja jalkani, niinkuin jalopeurat. Minä voin lukea kaikki luuni; he
katselevat minua ilkkuen; he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun
puvustani arpaa (Ps. 22:2-19)
Jeesuksen mukaan maailma ei voi muuta kuin vihata Jeesusta ja hänen omiaan. Se johtuu siitä, että
niin on Jumalan sanassa eli Vanhassa testamentissa kirjoitettu. Aika mielettömän vahva luottamus
hänellä oli siis siihen, että Raamattu pitää paikkansa eikä voi raueta tyhjiin!
Todistus Jeesuksesta jatkuu vastustuksesta huolimatta
"Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee
Isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todistajiani, olettehan olleet
kanssani alusta asti (Joh. 15:26-27).
Vaikka Jeesus meneekin pois ja palaa takaisin Isänsä luokse, tilanne ei sittenkään ole toivoton; ei
vaikka maailma ei Jeesuksen todistusta ole uskonut ja vihaa häntä. Jeesuksesta kertova todistus
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jatkuu maailmassa. Siitä vastaa Pyhä Henki ja Jeesuksen apostolit. Jumalan Henki toimii heissä ja
heidän sanomassaan.
On hienoa saada olla jatkamassa tuota apostolien todistustyötä! On hienoa saada havaita, että
totuuden Henki vaikuttaa myös nykyään, myös meidän nykyisten Jeesuksesta todistajien puheessa.
Se on todella ihmeellistä, että Jumala voi ja haluaa käyttää tällaisia syntisiä ja vajaavaisia ihmisiä ja
heidän puhumiaan sanoja.
Varoituksen sana ennakolta
Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi (Joh. 16:1).
Tällä Jeesus viittaa edellä puhumaansa teemaan eli siihen, että maailma tulee vihaamaan
opetuslapsia ja vainoamaan heitä. Ehkä opetuslapset ajattelivat, että kun Jeesus nyt on osoittautunut
Messiaaksi ja on omien sanojensa mukaan siirtymässä taivaaseen Jumalan luo, että se tarkoittaisi
heille, hänen seuraajilleen menestystä ja voimaa. Miten vaikeata heidän olisikaan olla menettämättä
uskoaan, kun kaikki kävisikin ihan toisin! Heitä alettaisiin halveksia ja vainota ja jopa kiduttaa ja
tappaa. Niinhän apostoleille ja monille muillekin ensimmäisille kristityille kävi. Jeesus kertoi siksi
heille jäähyväispuheessaan, että tällaista olisi odotettavissa. Muuten he varmasti vaikeuksien
kohdatessa luulisivat, että Jeesus ei ollutkaan tosi Messias, vaan löysiä lupaillut huijari.
Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun
teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle (Joh. 16:2)
Näinhän tosiaan kävi. Viimeistään 100-luvulla juutalaistaustaiset kristityt erotettiin synagogasta.
Tämä on totta nykyisikin: jos juutalainen alkaa uskoa Jeesukseen Messiaana, niin ei sitä
synagoogassa hyvällä katsota. Siksi käsittääkseni Suomessakin on msesiaanisia juutalaisia, jotka
eivät pidä uskostaan suurta ääntä, koska eivät halua tulla synagoogasta erotetuiksi.
Ja tuo Jeesukseen uskovien tappaminen palveluksena Jumalalle; sitähän tapahtui jo Uuden
testamentin aikana. Apostolien tekojen 7 luvussa kerrotaan Stefanuksen kivittämisestä.
Kahdennessatoista luvussa kerrotaan siitä, kuinka Herodes Agrippa I mestautti apostoli Jaakobin,
Johanneksen veljen. Nykyisin saamme yhtenään kuulla siitä, kuinka Isis –järjestö mestaa kristittyjä,
taatusti luullen tekevänsä sillä palveluksen Jumalalle. Tällaisen ”jumalanpalveluksen” seurauksena
monet maailman vanhimmista kristillisistä seurakunnista Lähi-idässä ovat loppuneet kokonaan
parin viime vuoden kuluessa, kun niiden jäsenet on tapettu tai he ovat paenneet vainoa muualle.
Vakavasti harhassa
Näin he tekevät, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua (Joh. 16:3).
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Näin pahasti ihminen voi olla metsässä uskonnon asioissa. Hän voi aivan vilpittömästi kuvitella
etsivänsä Jumalaa ja kunnioittavansa häntä, ja kuitenkin tosiasiassa vihaa häntä ja vainoaa hänen
lapsiaan. Syitä tällaiseen harhaan menemiseen on ainakin kaksi:
1) Ainoa tie Jumalan luo ja hänen tuntemiseensa on Jeesus. Jumalan olemassaolo ja jotkin
hänen metafyysisistä ominaisuuksistaan (kuten kaikkivaltius, näkymättömyys, äärettömyys)
voidaan aavistella järjellä ja filosofialla ja uskonnolla. Se ei kuitenkaan ole Jumalan itsensä
tuntemista, sen tuntemista, kuka hän on ja miten hänen yhteydessään ollaan. Ilman Jeesusta
järjen, filosofian tai uskonnonavulla saavutettava jumalantuntemus on harhaa, niin harhaa,
että sen vallassa voidaan toimia aivan täysin Jumalaa ja hänen rakkauttaan vastaan.
2) Me ihmiset olemme luonnostamme syntisiä. Siksi meille on tyypillistä vastustaa Jumalaa ja
hänen meille lähettämää Vapahtajaa.
Kertausta
Jeesuksen puheen tämä osio päättyy sen kertaamisella, mitä hän on jo aiemmin sanonut. On siis
kyse tärkeästä asiasta!
Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen
tämän teille (Joh. 15:4).
Tämä muistutus meidänkin kannattaa ottaa todesta. Kun aloit uskoa Jeesukseen, niin ehkä ajattelit,
että nythän tämä elämä alkaa lähteä käyntiin; että saat rahaa, ystäviä ja vaikutusvaltaa.
Jos niin ei käy, vaan saatkin köyhyyttä, halveksuntaa ja heikkoutta, niin älä hämmästy. Ei Jeesus ole
sinulle maallista menestystä luvannutkaan.
Hän on luvannut iankaikkisen elämän, joka alkaa jo nyt. Ja hän on ennalta puhunut myös siitä, että
tämän iankaikkisen elämän täällä maan päällä elettävän osan aikana hänen omansa saavat osakseen
vihaa ja vainoa.
Saattaa toki joskus tulla menestystäkin, mutta siitä hän ei ole puhunut mitään. Vainosta ja vihasta
hän on puhunut moneen otteeseen.

