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OR ALUSSA OLI SANA (Joh. 1:1–18) 
 

 

O OPETUKSET, https://www.gen.fi/o.html 

OR RAAMATTUTUNNIT, https://www.gen.fi/or.html 

OR Alussa oli Sana (Joh. 1:1–18) 
    https://www.gen.fi/or-alussa-oli-sana.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

0. Dokumentit 

1. Jeesus on Jumalan Sana 

2. Kaikki on luotu Jeesuksen kautta 

3. Luominen tähtää syntien sovitukseen 

 

 

0. DOKUMENTIT 

 

OS Alussa oli Sana (Joh. 1:1–14, Jpä) Joulupäivän saarna 
    https://www.gen.fi/os-alussa-oli-sana.html 

 

 

1. JEESUS ON JUMALAN SANA 

 

Jumalan sana (Pyhä Raamattu) = Jumalan Sana 

(rakas Vapahtajamme)! 

 

Jokainen Pyhään Raamattuun kirjoitettu Juma-

lan sana, ensimmäisestä (alussa, 1. Moos. 1:1) 

viimeiseen (aamen, Ilm. 22:21), saarnaa meille 

lihaksi tullutta Jumalan Sanaa, Herraa Jeesusta 

Kristusta. Samasta todistaa myös se, että Her-

ramme sanoo olevansa Alfa ja Oomega 

(A ja O), ensimmäinen ja viimeinen, alku ja 

loppu (Ilm. 1:8, Ilm. 21:6, Ilm. 22:13). 

 

Johanneksen evankeliumin alkusanat eli prologi 

(Joh. 1:1–18) kertoo yksinkertaisin sanakääntein 

tästä: Alussa oli Sana ja Sana oli Jumala. Voiko 

sitä enää tämän selvemmin ilmaista! Herramme 

Jeesus Kristus on Jumalan Sana. Herramme 

Jeesus Kristus on Jumala. Tämä Jumala, Sana, 

syntyi ihmiseksi maailmaan. 

 

Johanneksen evankeliumin alku on selitystä 

Ensimmäisen Mooseksen kirjan alkuun. Raama-

tun ensimmäinen sana "alussa" (hepr. bereshit, 

kreik. en arkhee [-ée]) voidaan kääntää myös: 

päässä, ensimmäisessä, esikoisessa; pään, en-

simmäisen tai esikoisen kautta. 

 

Syyrialainen raamatunkäännös (Peshitta) kään-

tääkin Raamatun avausjakeen ilmaisulla: "Esi-

koisessaan Jumala loi taivaan ja maan." Raama-

tun ensimmäinen sana tarkoittaa Jumalan ainoaa 

Poikaa, joka toimi Isä Jumalan rakennusmesta-

rina (arkkitehtina) ja viisautena luomisessa. Ei 

ihme, että Jeesus toimi myös lihaan tultuaan 

rakennusmiehenä: tehtävä oli tuttu jo ikuisuu-

desta! 

 

Tästä puhuu myös Sananlaskujen kirjan luku 8, 

joka kertoo Jumalan Viisaudesta, joka oli läsnä, 

kun maailma luotiin.  

 

 

2. KAIKKI ON LUOTU JEESUKSEN 

KAUTTA 

 

3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, 

ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syn-

tynyt on. (Joh. 1:3) 

 

Johannes selittää kohta kohdalta Pyhän Hengen 

johdatuksessa Vanhaa testamenttia. Raamatun 

ensimmäinen sana "alussa" viittaa Jeesukseen. 

Hepreankielisessä sanassa (bereshit) on kysy-

myksessä pää, jonka kautta Jumala luo. Pää tar-
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koittaa niin päässä asuvaa viisautta, järkeä, kuin 

myös alkupäätä eli ensimmäistä. Jeesus on Ju-

malan viisaus ja järki, joka oli tarpeen maailmaa 

rakennettaessa. Nykykielellä voitaisiin Jeesusta 

kuvata oikein ymmärrettynä vaikkapa tietoko-

neohjelmaksi, joka osaa laittaa asiat oikeaan 

järjestykseen. 

 

Myös Kol. 1:18:n mukaan Jeesus on Alku 

(kreik. arkhee). Johanneksen evankeliumin al-

kupuhe eli prologi (Joh. 1:1–18) on toisinto Ge-

nesiksen eli Ensimmäisen Mooseksen kirjan 

alusta. Raamatun alku ja Johanneksen evanke-

liumin alku puhuvat samasta asiasta: Jumala loi 

Jeesuksessa eli Jeesuksen kautta maailman. 

 

Jakeen 1. Moos. 1:26:n tarkka käännös vahvis-

taa tämän:  

 

26 Tehkäämme ihminen Kuvassamme (tai 

Kuvamme kautta), kaltaiseksemme. 

(1. Moos. 1:26) 

 

Alkutekstissä ei sanota "kuvaksemme, kal-

taiseksemme" vaan "kuvassamme, kaltaisek-

semme". Tämä tarkoittaa Jumalan näkyvää ku-

vaa Jeesusta, jonka kautta niin maailma kuin 

ihminenkin on luotu. 

 

Paavali on Pyhän Hengen johdatuksessa selittä-

nyt Johanneksen tavoin Raamatun ensimmäistä 

lukua Kolossalaiskirjeessään. 

 

14 Hänessä meillä on lunastus, syntien an-

teeksisaaminen. 

15 Hän on näkymättömän Jumalan Kuva, 

Esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.  

16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa 

ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näky-

mättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herra-

uksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu 

hänen kauttansa ja häneen, 

 

    17 Hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy 

kaikki voimassa. 

18 Hän on ruumiin – se on: seurakunnan – 

Pää; hän, joka on Alku, Esikoinen kuolleista 

nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa 

Ensimmäinen." (Kol. 1:14–18) 

 

 

3. LUOMINEN TÄHTÄÄ SYNTIEN SOVI-

TUKSEEN 

 

Niin Johanneksen evankeliumin alku kuin Paa-

valin Kolossalaiskirjeenkin lopullinen tähtäys-

piste ei ole luominen vaan lunastus. 

 

3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuk-

sen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunan-

nut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä 

siunauksella Kristuksessa, 

4 niin kuin hän ennen maailman perustamista 

oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja 

nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, 

5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hä-

nen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, 

hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, 

6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä 

hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, 

7 jossa meillä on lunastus hänen verensä 

kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen 

armonsa rikkauden mukaan. (Ef. 1:3–7) 

 

Jumala on suunnitellut meille pelastuksen Jee-

suksen ristinveren kautta jo ennen kuin hän pe-

rusti maailman eli loi sen. Luominenkin on si-

doksissa ja saa syvimmän tarkoituksensa Jee-

suksesta. Jumala on luonut kaiken siksi, että 

Jeesus Kristus saisi olla sinun ja minun Vapah-

taja, syntien sovittaja ja iankaikkisen elämän 

lahjoittaja. 

 

Koko maailmankaikkeus tähtitarhoineen ja ava-

ruuksineen, pienimmästä kvarkista valtavimpiin 

tähtisumuihin, sekä näkyvät että näkymättömät 

taivaat, ovat luodut siksi, että Jeesuksen nimi ja 

ristinveri saisivat tulla kaikkein korkeimmalle 

paikalle. 

 

Saahan tämä Jumalan luomis- ja pelastustarkoi-

tus tulla toteen myös sinun elämässäsi? Totises-

ti: Kun uskot syntisi anteeksi Herramme rak-

kaassa nimessä ja kalliissa sovitusveressä, sinun 

luomistarkoituksesi täyttyy. 

 

Mutta jos et halua tehdä parannusta synneistäsi, 

katua ja pyytää niitä anteeksi ja luottaa Jumalan 

lupaukseen armosta Jeesuksen tähden, jää elä-

mäsi lopulta turhaksi ja tyhjäksi. Olet ja pysyt 
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erossa Jumalasta ja joudut helvettiin. Mutta jos 

sallit Jumalan sanan murtaa sinut ja nöyrryt ar-

mon kerjäläiseksi, niin sinut kruunataan ikuisel-

la elämällä, päättymättömällä onnella ja riemul-

la taivaan suuressa hääjuhlassa. Tämä on var-

masti totta. Aamen. 


