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Isä Jeesusta suurempi
Joh.10:22-30 Sitten oli temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemissa, ja oli talvi. 23 Ja Jeesus
käyskeli pyhäkössä, Salomon pylväskäytävässä.24 Niin juutalaiset ympäröivät hänet ja sanoivat
hänelle: "Kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme kiihdyksissä? Jos sinä olet Kristus, niin sano se
meille suoraan."25 Jeesus vastasi heille: "Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita
minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta.26 Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun
lampaitani.27 Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.28
Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun
kädestäni.29 Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi
ryöstää heitä minun Isäni kädestä.30 Minä ja Isä olemme yhtä."
Joh.10:31-42 Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet.32 Jeesus vastasi heille:
"Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te
tahdotte minut kivittää?"33 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua
kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi".34 Jeesus
vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'?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', sen tähden
että minä sanoin: 'Minä olen Jumalan Poika'?37 Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua.38
Mutta jos minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte
tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja minun olevan Isässä." 39 Niin he taas tahtoivat
ottaa hänet kiinni, mutta hän lähti pois heidän käsistänsä.40 Ja hän meni taas Jordanin tuolle
puolelle siihen paikkaan, missä Johannes ensin kastoi, ja viipyi siellä.41 Ja monet tulivat hänen

tykönsä ja sanoivat: "Johannes ei tehnyt yhtäkään tunnustekoa; mutta kaikki, mitä Johannes sanoi
tästä, on totta".42 Ja monet siellä uskoivat häneen.

5.
Joh.12:44-50

Mutta Jeesus huusi ja sanoi: "Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen,
joka on minut lähettänyt.
45 Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt.46 Minä olen tullut valkeudeksi
maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.47 Ja jos joku kuulee minun sanani
eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan,
vaan pelastamaan maailman.48 Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on
49
tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivä
Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle
käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman.50 Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on
iankaikkinen elämä. Sen tähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin, kuin Isä on minulle
sanonut."
Joh.17:12-19 Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet
minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se
kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.13 Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä
maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään.14 Minä olen antanut heille
sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään
maailmasta ole.
15 En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta.16
He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole.17 Pyhitä heidät totuudessa; sinun
sanasi on totuus.18 Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt
heidät maailmaan;19 ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt
totuudessa.

Isä lähetti Pojan
Joh.11:37-44

Mutta muutamat heistä sanoivat: "Eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut
tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut?"38 Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni
haudalle; ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi.39 Jeesus sanoi: "Ottakaa kivi pois". Martta, kuolleen
sisar, sanoi hänelle: "Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa neljättä päivää".40 Jeesus
sanoi hänelle: "Enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden?"
41 Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: "Isä, minä kiitän sinua, että olet
minua kuullut.42 Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo
tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut."43 Ja sen
sanottuansa hän huusi suurella äänellä: "Lasarus, tule ulos!"44 Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet
siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille:
"Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä".
Joh.16:25-31 Tämän minä olen puhunut teille kuvauksilla; mutta tulee aika, jolloin minä en puhu
teille enää kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa Isästä.26 Sinä päivänä te anotte
minun nimessäni; enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva Isää teidän edestänne;27 sillä Isä
itse rakastaa teitä, sen tähden että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen
Jumalan tyköä.28 Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja

menen Isän tykö."29 Hänen opetuslapsensa sanoivat: "Katso, nyt sinä puhut avonaisesti etkä käytä
mitään kuvausta.
30 Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy; sen tähden me
uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen."31 Jeesus vastasi heille: "Nyt te uskotte.
Joh.7:14-20 Mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti.15 Niin
juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: "Kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut?"16
Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.17
Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai
puhunko minä omiani.18 Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää
lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä.19 Eikö Mooses ole antanut teille
lakia? Ja kukaan teistä ei lakia täytä. Miksi tavoittelette minua tappaaksenne?"20 Kansa vastasi:
"Sinussa on riivaaja; kuka sinua tavoittelee tappaaksensa?"
Joh.7:27-30 Kuitenkin, me tiedämme, mistä tämä on; mutta kun Kristus tulee, niin ei kukaan tiedä,
mistä hän on."28 Niin Jeesus puhui pyhäkössä suurella äänellä, opetti ja sanoi: "Te tunnette minut
ja tiedätte, mistä minä olen; ja itsestäni minä en ole tullut, vaan hän, joka minut on lähettänyt, on
oikea lähettäjä, ja häntä te ette tunne.29 Minä tunnen hänet, sillä hänestä minä olen, ja hän on
minut lähettänyt."30 Niin heillä oli halu ottaa hänet kiinni; mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi,
sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.
Joh.7:32-36 Fariseukset kuulivat kansan näin kiistelevän hänestä; niin ylipapit ja fariseukset
lähettivät palvelijoita ottamaan häntä kiinni.33 Mutta Jeesus sanoi: "Minä olen vielä vähän aikaa
teidän kanssanne, ja sitten minä menen pois hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt.34 Silloin te
etsitte minua, mutta ette löydä; ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla."
35 Niin juutalaiset sanoivat keskenään: "Minne tämä aikoo mennä, koska emme voi löytää häntä?
Eihän vain aikone mennä niiden luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä, ja opettaa
kreikkalaisia?36 Mitä tämä sana on, jonka hän sanoi: 'Te etsitte minua, mutta ette löydä', ja: 'Missä
minä olen, sinne te ette voi tulla'?"
Joh.8:21-27 Niin Jeesus taas sanoi heille: "Minä menen pois, ja te etsitte minua, ja te kuolette
syntiinne. Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla."22 Niin juutalaiset sanoivat: "Ei kai hän aikone
tappaa itseänsä, koska sanoo: 'Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla'?"23 Ja hän sanoi heille:
"Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.24
Sen tähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä
olen, niin te kuolette synteihinne."25 Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille:
"Juuri se, mitä minä

6.
puhunkin teille.26 Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa; mutta hän, joka on
minut lähettänyt, on totinen, ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman
kuulla."27 Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille Isästä.
Joh.8:28-30 Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte,
että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan,
29 Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani;
kuin minun Isäni on minulle opettanut.
hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista."30 Kun hän
näin puhui, uskoivat monet häneen.
Joh.12:44-45 Mutta Jeesus huusi ja sanoi: "Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen,
joka on minut lähettänyt. 45 Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt.
Joh.13:20 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa
vastaan minut; mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt."
Joh.16:5-7 Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy
minulta: 'Mihin sinä menet?'6 Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän

sydämenne.7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä
ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet
teille lähetän.

Elämä ylhäältä
Matt.16:15-18

Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?"16 Simon Pietari vastasi ja
sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika".17 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet
sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka
on taivaissa.18 Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani,
ja tuonelan portit eivät sitä voita.
Joh.14:1-7 "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.2
Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen
valmistamaan teille sijaa?3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja
4 Ja mihin minä menen – tien
otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
sinne te tiedätte." 5 Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten
tietäisimme tien?"6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö
muutoin kuin minun kauttani.7 Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni;
tästä lähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet."
Joh.17:6-11 Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He
olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin.7 Nyt he
tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta.8 Sillä ne sanat, jotka sinä minulle
annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun
lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.9 Minä rukoilen heidän
edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut,
koska he olivat sinun –10 ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun – ja minä
olen kirkastettu heissä.11 Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä
tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he
olisivat yhtä niin kuin mekin.
Joh.6:37-44 Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee,
minä en heitä ulos.38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen
tahtonsa, joka on minut lähettänyt.39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä,
jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.40 Sillä
minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä;
ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."41 Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän
sanoi: "Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta";42 ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Jeesus,
Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo: 'Minä olen tullut alas
taivaasta'?"43 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Älkää nurisko keskenänne.44 Ei kukaan voi tulla minun
tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.
Joh.6:45-47 Profeetoissa on kirjoitettuna: 'Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi'. Jokainen, joka
on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni.46 Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan
hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän.
47 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä.
Joh.6:63-65 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille
puhunut, ovat henki ja ovat elämä.64 Mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko." Sillä Jeesus tiesi
alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet, ja kuka se oli, joka oli kavaltava hänet.65 Ja hän
sanoi: "Sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun Isäni
sitä hänelle anna".

Joh.14:8-11

Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".9 Jeesus sanoi
hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka
on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?10 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.11 Uskokaa minua, että minä olen
Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.

7.
Joh.5:41-45 En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä;42 mutta minä tunnen teidät, ettei teillä ole
Jumalan rakkautta itsessänne.43 Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos
toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.44 Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka
otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on
Jumala?45 Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses,
johon te panette toivonne.
Joh.8:39-47 He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Aabraham on meidän isämme". Jeesus sanoi heille:
"Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja.40 Mutta nyt te tavoittelette
minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin
ei Aabraham tehnyt.41 Te teette isänne tekoja." He sanoivat hänelle: "Me emme ole aviorikoksesta
syntyneitä; meillä on yksi Isä, Jumala".42 Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te
rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan
hän on minut lähettänyt.43 Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sen tähden, että te
ette kärsi kuulla minun sanaani.44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte
noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta
ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.45 Mutta
minua te ette usko, sen tähden että minä sanon totuuden.46 Kuka teistä voi näyttää minut
syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?47 Joka on Jumalasta, se kuulee
Jumalan sanat. Sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta."
Joh.8:-48-53 Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Emmekö ole oikeassa, kun sanomme,
että sinä olet samarialainen ja että sinussa on riivaaja?"49 Jeesus vastasi: "Minussa ei ole riivaajaa,
vaan minä kunnioitan Isääni, ja te häpäisette minua.50 Mutta minä en etsi omaa kunniaani; yksi on,
joka etsii ja tuomitsee.51 Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos joku pitää minun sanani, hän ei
ikinä näe kuolemaa."52 Juutalaiset sanoivat hänelle: "Nyt me ymmärrämme, että sinussa on
riivaaja. Aabraham on kuollut ja profeetat, ja sinä sanot: 'Jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä
maista kuolemaa'.53 Oletko sinä suurempi kuin isämme Aabraham, joka on kuollut? Ja profeetat
ovat kuolleet; keneksi sinä itsesi teet?"
Joh.16:18-25 Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä.19
Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta,
vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa.20 Muistakaa se sana,
jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he
teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin
sanastanne.21 Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne
häntä, joka on minut lähettänyt.22 Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä;
mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat.23 Joka vihaa minua, se vihaa myös minun
Isääni.24 Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole
tehnyt, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun
Isääni.25 Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat vihanneet
minua syyttä'.
Matt.10:32-33 Sen tähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni
edessä, joka on taivaissa.33 Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni
edessä, joka on taivaissa.

Rukous
Matt.6:9-13

Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;10
tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa;11 anna
meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi,
niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;13 Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan
päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
Luuk.11:2-4 Niin hän sanoi heille: "Kun rukoilette, sanokaa: Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi;
tulkoon sinun valtakuntasi; [tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa;] 3
anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme;4 ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; [vaan
päästä meidät pahasta]."
Matt.6:5-8 Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja
rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille:
he ovat saaneet palkkansa.6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile
Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.7 Ja kun rukoilette, niin
älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden
kuullaan.8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette,
ennen kuin häneltä anottekaan.
Luuk.11:13 Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa
ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!"
Matt.5:43-48 Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi'.44 Mutta minä
sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,45 että
olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin
hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.46 Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä
rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin?47 Ja jos te
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osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin
tee samoin? 48 Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."
Matt.9:37-38 Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän.38
Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa."
Matt.18:19 Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta
tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa.
Joh.2:13-17 Ja juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. 14 Niin hän
tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä, ja rahanvaihtajat istumassa.15 Ja
hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi
vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon.16 Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille:
"Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö minun Isäni huonetta markkinahuoneeksi."17 Silloin hänen
opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: "Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut".
Joh.4:19-24 Nainen sanoi hänelle: "Herra, minä näen, että sinä olet profeetta.20 Meidän isämme
ovat kumartaen rukoilleet tällä vuorella; ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee
kumartaen rukoilla."21 Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile
Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa.22 Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme
sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista.23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset

rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.24
Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."
Joh.14:12-14 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä
tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,
13 ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.14
Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.
Joh.15:12-17 Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä
rakastanut.13 Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä
ystäväinsä edestä.14 Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä.15 En
minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi
minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni.16 Te ette
valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää
ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille
antaisi.17 Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne.

Edelleen Jeesuksen opetusta Isästä (olisi C osa, sitä ei ole äänitetty)
Joh.16:23-24 Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos
te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni.24 Tähän asti te ette ole anoneet
mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.

Isän tahto
Matt.23:9

Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on

taivaissa.
Matt.15:12-14

Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle: "Tiedätkö, että fariseukset
loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen?"13 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Jokainen istutus, jota
minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.14 Älkää heistä välittäkö: he
ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan
lankeavat."
Luuk.12:32 Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille
valtakunnan.
Luuk.10:21-22 Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä,
taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne
lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.22 Kaikki on minun Isäni antanut
minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä; eikä kukaan muu tunne, kuka Isä
on, kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa."
Matt.11:2527 Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja
maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.26
Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.27 Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä
kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika
tahtoo hänet ilmoittaa.
Matt.12:46-50 Hänen vielä puhuessaan kansalle, katso, hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona,
tahtoen häntä puhutella.
47 Niin joku sanoi hänelle: "Katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua
puhutella".48 Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti: "Kuka on minun äitini, ja
ketkä ovat minun veljeni?"49 Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Katso, minun

äitini ja veljeni!50 Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja
sisareni ja äitini."
Mark.3:31-35 Ja hänen äitinsä ja veljensä tulivat, seisahtuivat ulkopuolelle ja lähettivät hänen
luoksensa kutsumaan häntä.32 Ja kansanjoukko istui hänen ympärillään, ja he sanoivat hänelle:
"Katso, sinun äitisi ja veljesi tuolla ulkona
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kysyvät sinua".33 Hän vastasi heille ja sanoi: "Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?"34
Ja katsellen ympärilleen niihin, jotka istuivat hänen ympärillään, hän sanoi: "Katso, minun äitini ja
veljeni!35 Sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on minun veljeni ja sisareni ja äitini."
Luuk.8:19-21 Ja hänen äitinsä ja veljensä tulivat häntä tapaamaan, mutta eivät väentungokselta
päässeet hänen tykönsä.
20 Niin hänelle ilmoitettiin: "Sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat nähdä sinua".21 Mutta
hän vastasi ja sanoi heille: "Minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sen
mukaan tekevät".
Joh.6:25-27 Ja kun he löysivät hänet järven toiselta puolelta, sanoivat he hänelle: "Rabbi, milloin
tulit tänne?" 26 Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ette te minua
sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja
tulitte ravituiksi.27 Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan
iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse,
sinettinsä painanut."
Matt.7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se,
joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
Matt.4:4 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan
jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee'."
Matt.6:14-15 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen
Isänne myös antaa teille anteeksi;15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään
teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.
Mark.11:25 Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin
toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän
rikkomuksenne."
Matt.18:21-35 Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa
minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?"22
Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa
seitsemän. 23 Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati
palvelijoiltansa tiliä.24 Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle
velkaa kymmenentuhatta leiviskää.25 Mutta kun tällä ei ollut, millä maksaa, niin hänen herransa
määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan
maksettavaksi.26 Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen: 'Ole pitkämielinen minua
kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki'.27 Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi
hänet ja antoi hänelle velan anteeksi.28 Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään
kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa sata denaria; ja hän tarttui häneen, kuristi häntä
kurkusta ja sanoi: 'Maksa, minkä olet velkaa'.29 Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja
pyysi häntä sanoen: 'Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle'.30 Mutta hän ei
tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa.31 Kun nyt hänen
kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat
herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. 32 Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi
hänelle: 'Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta
pyysit;33 eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niin kuin minäkin sinua

armahdin?'34 Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi
kaiken, minkä oli hänelle velkaa.35 Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna
kukin veljellenne sydämestänne anteeksi."
Joh.12:23-32 Mutta Jeesus vastasi heille sanoen: "Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan.24
Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin;
mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.25 Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen;
mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään.26 Jos
joku minua palvelee, seuratkoon hän minua; ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani
oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä.27 Nyt minun sieluni on järkytetty;
ja mitä pitäisi minun sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin: sitä varten minä olen
tähän hetkeen tullut.28 Isä, kirkasta nimesi!" Niin taivaasta tuli ääni: "Minä olen sen kirkastanut, ja
olen sen vielä kirkastava".29 Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen jylisseen. Toiset
sanoivat: "Häntä puhutteli enkeli".30 Jeesus vastasi ja sanoi: "Ei tämä ääni tullut minun tähteni,
vaan teidän tähtenne.31 Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää
heitettämän ulos.32 Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni."
Matt.6:1-4 "Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä
katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.2 Sen tähden, kun annat almuja,
älä soitata torvea edelläsi, niin kuin ulkokullatut tekevät synagogissa ja kaduilla saadakseen
ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
3 Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee,4 että almusi olisi
salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.
Matt.6:16-18 Ja kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niin kuin ulkokullatut; sillä he tekevät
kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille: he ovat
saaneet palkkansa.17 Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi,18 etteivät
paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee,
maksaa sinulle.
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Joh.14:15-21

Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. 16 Ja minä olen rukoileva Isää,
ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,17 totuuden Hengen,
jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette
hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.18 En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen
teidän tykönne.19 Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska
minä elän, niin tekin saatte elää.20 Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te
olette minussa ja minä teissä.21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua
rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja
ilmoitan itseni hänelle."
Joh.14:22-24 Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi
meille etkä maailmalle?"
23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun
Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.24 Joka ei
minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän,
joka on minut lähettänyt.
Joh.15:1-11 "Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.2 Jokaisen oksan minussa,
joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se
kantaisi runsaamman hedelmän.
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Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.4 Pysykää minussa, niin
minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin
ette tekään, ellette pysy minussa.
5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon
hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.6 Jos joku ei pysy minussa, niin hänet
heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne
palavat.7 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja
te saatte sen.8 Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun
opetuslapsikseni.9 Niin kuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää
minun rakkaudessani.
10 Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt
Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.11 Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni
olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.
Matt.18:14 Niin ei myöskään teidän taivaallisen Isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä
joutuisi kadotukseen.
Matt.18:10 Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä; sillä minä sanon teille, että heidän
enkelinsä taivaissa näkevät aina minun Isäni kasvot, joka on taivaissa.
Matt.6:25-34 Sen tähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä
joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja
ruumis enemmän kuin vaatteet?
26 Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän
taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?27 Ja kuka teistä voi
murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
28 Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee
eivätkä kehrää.
29 Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi
niistä.30 Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin
heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset?
31 Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me
itsemme vaatetamme?'
32 Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea
tätä tarvitsevan.33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös
kaikki tämä teille annetaan.34 Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää
murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."

Lähettäminen
Luuk.24:49 Ja

katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä
kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."
Ap.t.1:4-5 Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö
Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.5
Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien
jälkeen."
Matt.13:36-43 Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa
tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta".37 Niin hän vastasi ja
sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika.

38 Pelto

on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset.39
Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit.40
Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa.41 Ihmisen
Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja
jotka tekevät laittomuutta,42 ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten
kiristys.43 Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se
kuulkoon.
Matt.10:18-20 ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni, todistukseksi heille
ja pakanoille.
19 Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille
annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen.20 Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne
Henki puhuu teissä.
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Joh.20:19-23 Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla
lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille:
"Rauha teille!"20 Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat
nähdessään Herran.21 Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt
minut, niin lähetän minäkin teidät."22 Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi
heille: "Ottakaa Pyhä Henki.23 Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut;
joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."
Matt.28:18-20 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä
olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun
asti."

Pojan tulemus
Ap.t.1:6-8

Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen
rakennat Israelille valtakunnan?" 7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä,
jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte
voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja
Samariassa ja aina maan ääriin saakka".
Matt.20:20-23 Silloin Sebedeuksen poikain äiti tuli poikineen hänen tykönsä ja kumarsi häntä,
aikoen anoa häneltä jotakin.
21 Niin hän sanoi vaimolle: "Mitä tahdot?" Tämä sanoi hänelle: "Sano, että nämä minun kaksi
poikaani saavat istua, toinen sinun oikealla ja toinen vasemmalla puolellasi, sinun
valtakunnassasi".22 Mutta Jeesus vastasi ja sanoi: "Te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda sen
maljan, jonka minä olen juova?" He sanoivat hänelle: "Voimme".23 Hän sanoi heille: "Minun maljani
te tosin juotte, mutta minun oikealla ja vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun
annettavissani, vaan se annetaan niille, joille minun Isäni on sen valmistanut".
Matt.25:3146 Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin
hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.32 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa
toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista.33 Ja hän asettaa lampaat oikealle

puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa,
minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman
perustamisesta asti.35 Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te
annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;36 minä olin alaston, ja te
vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te
tulitte minun tyköni.'37 Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme
sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?38 Ja milloin me
näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?39 Ja
milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?'40 Niin
Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle
näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'.41 Sitten hän myös sanoo
vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen,
joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.42 Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet
minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;43 minä olin outo, ja te ette
ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja
vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.'44 Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra,
milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai
vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?'45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon
teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet
tekemättä minulle'.46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat
iankaikkiseen elämään."
Matt.16:27 Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän
maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.

12.

Jeesus ilmoittaa Isän b
1. Isä lähetti Pojan
2. Elämä ylhäältä
3. Rukous

Edelleen Jeesuksen opetusta Isästä (olisi c osa, sitä ei ole äänitetty)
4. Isän tahto
5. Lähettäminen
6. Pojan tulemus

