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JOHANNES  KASTAJA  SAARAA  PARANNUSTA

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka on Juudean erämaassa

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Johannes saarnasi ennen Jeesuksen julkisen toiminnan alkua.

c) Vieraat termit
Fariseukset (me jo tunnemmekin). Jeesuksen aikainen juutalainen
uskonnolliskansallinen puolue. He intoilivat Mooseksen lain ja vanhinten
perinnäissääntöjen noudattamisessa yksityiskohtia myöten. He syyllistyivät
tekopyhyyteen. Toisaalta fariseukset tekivät myös lievennyksiä Jumalan
käskyihin.
Saddukeukset: Toinen pääpuolue, joka oli farisealaisvastainen. He vihasivat
Messiasta, hylkäsivät mm kuolleitten ylösnousemusopin. He olivat aitoja
maailmanihmisiä. Lisäksi he vainosivat apostolista seurakuntaa.
Publikaanit eli tullimiehet, jotka ottivat usein liikaa tullimaksuja ja panivat
rahat omaan taskuunsa. He olivat ihmisten halveksimia.
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Kyykäärmeitten sikiöt eli perkeleen lapset. Sielunvihollinen pukeutui
käärmeeksi syntiinlankeemuksessa. Sikiö on vielä syntymätön lapsi.
Kengänpaula = kengännauha, nauha, jolla kenkä pauloitetaan
Viskin
Puinti eli puiminen on sadonkorjuuseen liittyvä maataloustyö. Sillä
tarkoitetaan tuleentuneen (kypsän) viljan siementen irrottamista ja
puhdistamista muista viljakasvin osista. Puimatanner = puintialusta.
Nisu = vehnä, vehnänen
Ruumen = puintijäte

2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Matt. 3:1–12

Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi taivasten valtakuntaa Juudean
erämaassa ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut
lähelle." Sillä hän (Johannes) on se, josta profeetta Esaias (Jesaja) puhuu
sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää
polut hänelle tasaisiksi.'" Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja
vyötäisillään nahkavyö; ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja.

Silloin vaelsi hänen luoksensa Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin
ympäristö, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.
Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle
Johannes sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä
pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita
hedelmiä, älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä
Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää
lapsia Aabrahamille. Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei
tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Minä kastan teidät
vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua
väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa
teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän
puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän
polttaa sammumattomassa tulessa."

Luuk. 3:1–18
Viidentenätoista keisari Tiberiuksen hallitusvuotena, kun Pontius Pilatus oli
Juudean maaherrana ja Herodes Galilean neljännysruhtinaana ja hänen
veljensä Filippus Iturean ja Trakonitiinmaan neljännysruhtinaana ja Lysanias
Abilenen neljännysruhtinaana, siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä
pappina, ynnä myös Kaifas, Johannekselle, Sakariaan pojalle, tuli erämaassa
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Jumalan sana. Johannes vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi
parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi, niin kuin on kirjoitettuna
profeetta Esaiaan (Jesajan) sanojen kirjassa: "Huutavan ääni kuuluu
erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.' Kaikki
laaksot täytettäköön, ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, ja mutkat
tulkoot suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi, ja kaikki liha on näkevä Jumalan
autuuden." (Vertaa: Jes. 40: 3 – 5)

Niin Johannes sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen: "Te
kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa?
Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko
sanomaan mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham', sillä minä sanon
teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. Jo on myös
kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis
hakataan pois ja heitetään tuleen." Kansa kysyi häneltä sanoen: "Mitä meidän
siis pitää tekemän?" Johannes vastasi ja sanoi heille: "Jolla on kaksi ihokasta,
antakoon toisen sille, joka on ilman; ja jolla on ruokaa, tehköön samoin." Niin
tuli myös publikaaneja kastettaviksi, ja he sanoivat hänelle: "Opettaja, mitä
meidän pitää tekemän?" Johannes sanoi heille: "Älkää vaatiko enempää, kuin
mikä teille on säädetty." Myös sotamiehet kysyivät häneltä sanoen: "Mitäs
meidän pitää tekemän?" Johannes sanoi heille: "Älkää kiskoko keneltäkään
älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne." Mutta kun kansa yhä odotti ja
kaikki ajattelivat sydämessään Johanneksesta, eikö hän itse ehkä ollut Kristus,
niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on
tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen
päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on
viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisut
aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa." Antaen
myös monia muita kehotuksia hän julisti kansalle evankeliumia.

Mark. 1:1-8
Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku. Niin kuin on
kirjoitettuna profeetta Esaiaan (Jesajan) kirjassa: "Katso, minä lähetän enkelini
(sanansaattajani) sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi." "Huutavan
ääni kuuluu erämaassa:' Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle
tasaisiksi'", niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta
syntien anteeksisaamiseksi.

Koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen (Johanneksen)
luoksensa, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.
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Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hän söi
heinäsirkkoja ja metsähunajaa. Ja hän saarnasi sanoen: "Minun jälkeeni tulee
minua väkevämpi, jonka kengänpaulaa minä en ole kelvollinen maahan
kumartuneena päästämään. Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa
teidät Pyhällä Hengellä."

Joh. 1:15-18
Johannes todisti Jeesuksesta ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin:
se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän (Jeesus) on
ollut ennen kuin minä." 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.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Johannes Kastajaa sanotaan viimeiseksi Vanhan Testamentin ajan profeetaksi.
Johannes kulki ajallisesti Jeesuksen edellä. Johannes saarnasi ihmisille lakia,
jolla hän herätti synnintuntoa, mutta myös syntien anteeksisaamista. ”Oli
mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan,
todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.” Joh. 1:
6,7. Johannes sanoi Jeesuksesta: Hän, joka tulee minun jälkeeni, on ollut
minun edelläni. Vertaa Jeesus sanoi: "Totisesti, totisesti minä sanon teille:
ennen kuin Aabraham syntyi, olen minä ollut." Joh. 8:58.

Juutalaiset luulivat pelastuvansa sillä, että he olivat syntyperältään
Aabrahamin jälkeläisiä. Mutta ainoa, joka meidät pelastaa on omakohtainen
usko Jeesukseen.

Johanneksen opetus on kuvannollista: Valmistakaa Herralle tie erämaahan
tarkoittaa sydämen valmistamista ottamaan vastaan tuleva Messias. Se kutsuu
tekemään parannuksen. Parannus on mielenmuutosta pois omista ajatuksista,
se on katumusta eli synninhätää, joka tarvitsee ja turvaa Jeesuksen
anteeksiantoon. Laaksoilla tarkoitetaan lain nöyryyttämiä sydämiä.
Katuvaiset nostetaan ylös. Vuoret ja kukkulat ovat ylpeyttä. Ylpeyden vuoret
täytyy alentaa.

Johannes kastoi vain ne, jotka tunnustivat syntinsä. Tämä on ymmärrettävää,
koska kaste oli syntien anteeksisaamiseksi. ”Kaikki kansa, joka häntä kuuli,
publikaanitkin, tunnustivat Jumalan vanhurskaaksi ja antoivat kastaa itsensä
Johanneksen kasteella. Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät turhaksi
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Jumalan aivoituksen heitä kohtaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta.”
Luuk. 7: 29, 30.

Johannes saarnasi: Tehkää parannuksen soveliaita hedelmiä eli luopukaa
syntisestä elämästä, turvatkaa Jeesukseen, syntien sovittajaan ja tehkää uskon
synnyttämiä hyviä töitä (hyviä hedelmiä). ”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja
ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus,
vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus,
juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin
kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri
Jumalan valtakuntaa. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha,
pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys,
itsensähillitseminen.” Gal. 5:19–22. ”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan
valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen,
ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen
toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan.
Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta
kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.”
Kol. 3:12-14

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Pietarin saarna helluntaina sai monet synnin tuntoon ja ottamaan kasteen.

Paavali kertoo kääntymyksestään Sauluksesta Paavaliksi: ”Niin minä
(Paavali) sanoin: 'Kuka olet, herra?' Herra sanoi: 'Minä olen Jeesus, jota sinä
vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle
ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten
sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes
ilmestyn. Minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten
tykö minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät
pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla
minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.' Sen tähden,
kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan
saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko
Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja
että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja. Apt. 26:15–20.

5. Opeteltava Raamatun lause
”Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle." Matt. 3:2.
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6. Lauluehdotus VK 3 (UVK 5)
Te laaksot notkot nouskaa, te vuoret vaipukaa.
Hän saapuu josta meille profeetat ennustaa.
Hän, Kristus, kuninkaamme, vanhurskas ruhtinaamme.
Siunattu olkohon, ken taivaasta tullut on!

Tie tehkää Kristukselle luo kansain kaikkien.
Kun yössä käyden kaipaa ne päivää autuuden.
Jo kohta riemuisasti, soi maitten ääriin asti:
Siunattu olkohon, ken taivaasta tullut on!

Sanat F. M. Franzén k.- 1847, sävel saksalainen

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
Profeetta Elialla oli ollut samanlainen asu: "Hänellä oli yllään karvanahka ja
nahkavyö vyötäisillä." 2 Kun.1:8.
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