Tämä koko teksti ja äänitys lähti näystä, jossa minulle näytettiin liperit ja sanottiin:
”Syö nämä”
Kirjoitin nämä tekstit nv 1993 ensin tavallisella kirjoituskoneella tutkiessani Jeesuksen
opetuksia ja tekoja vain omaa raamattuani tutkimalla. Näin syntyi 14 opetusta
Jeesuksen opetuksista ja teoista, joista yksi on tämä: ”Isä Jeesusta suurempi” 1a+1 b
Tein äänityksen pari vuotta myöhemmin tyttäreni Marin reportterin pienellä
haastattelunauhurilla kaseteille Kemiön saaren kodissamme.
Työ kesti kuukausia ja kasetit vaihtuivat CD:iksi myöhemmin. Osissa äänityksiä äänen
vaihtelussa on oman äänen kulloinenkin taso, äänitystekniikan onnistuminen ja vielä
kasettienkin nauhojen venyminen, vaikka tärkeitä emonauhoja yritin säästää.
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Isä Jeesusta suurempi

Isän ja Pojan yhteys
Luuk.1:32-35

Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala
antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas
iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."34 Niin Maria sanoi enkelille:
"Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle:
"Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sen tähden myös se pyhä,
mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.
Luuk.2:46-50 Ja kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet pyhäköstä, jossa hän istui opettajain
keskellä kuunnellen heitä ja kysellen heiltä.47 Ja kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen
ymmärrystänsä ja vastauksiansa.48 Ja hänet nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät, ja
hänen äitinsä sanoi hänelle: "Poikani, miksi meille näin teit? Katso, sinun isäsi ja minä olemme
huolestuneina etsineet sinua."49 Niin hän sanoi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että
minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?"50 Mutta he eivät ymmärtäneet sitä sanaa,
jonka hän heille puhui.
Matt.3:16-17 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän
näki Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.17 Ja katso,
taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".
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Mark.1:11 Ja

taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".
siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin
tapahtui, että taivas aukeni 22 ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa,
niin kuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen
mielistynyt".
Matt.17:3-6 Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa.4 Niin
Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, niin
minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden".5 Hänen vielä
puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on
minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä".6 Kun opetuslapset sen kuulivat,
lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin.
Mark.9:4-7 Ja heille ilmestyivät Elias ynnä Mooses, ja nämä puhuivat Jeesuksen kanssa.5 Niin Pietari
rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Rabbi, meidän on tässä hyvä olla; tehkäämme siis kolme
majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Eliaalle yksi".6 Sillä hän ei tiennyt, mitä sanoa, koska he
olivat peljästyksissään.7 Ja tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: "Tämä on
minun rakas Poikani; kuulkaa häntä".
Luuk.9:30-35 Ja katso, hänen kanssaan puhui kaksi miestä, ja ne olivat Mooses ja Elias.31 He
näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön
Jerusalemissa.32 Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssansa, olivat unen raskauttamia; mutta
kun he siitä heräsivät, näkivät he hänen kirkkautensa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat hänen
luonansa.33 Ja kun nämä olivat eroamassa hänestä, sanoi Pietari Jeesukselle: "Mestari, meidän on
tässä hyvä olla; tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Elialle yksi". Mutta hän
ei tiennyt, mitä sanoi.34 Ja hänen tätä sanoessaan tuli pilvi ja peitti heidät varjoonsa; ja he
peljästyivät joutuessaan pilveen.35 Ja pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun Poikani, se
valittu; kuulkaa häntä".
Joh.5:15-18 Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli hänet terveeksi tehnyt.16 Ja sen
tähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina.17 Mutta Jeesus vastasi
heille: "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä".18 Sen tähden juutalaiset vielä
enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös
sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi.
Joh.8:54-59 Jeesus vastasi: "Jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään.
Minun Isäni on se, joka minulle kunnian antaa, hän, josta te sanotte: 'Hän on meidän
Jumalamme',55 ettekä tunne häntä; mutta minä tunnen hänet. Ja jos sanoisin, etten tunne häntä,
niin minä olisin valhettelija niin kuin tekin; mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa.56
Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja
iloitsi."
57 Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt
Aabrahamin!"58 Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennen kuin Aabraham
syntyi, olen minä ollut". 59 Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi
ja lähti pyhäköstä.
Joh.10:11-18 Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.12 Mutta
palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin
hän jättää lampaat ja pakenee; ja susi ryöstää ja hajottaa ne.13 Hän pakenee, sillä hän on palkattu
eikä välitä lampaista.14 Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat
minut,15 niin kuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten
edestä.16 Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee
minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen.17 Sen
tähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin.18 Ei kukaan
sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa
se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni."
Luuk.3:21-22 Kun
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Joh.14:28-31

Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'.
Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua
suurempi.29 Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennen kuin se on tapahtunut, että te uskoisitte,
kun se tapahtuu.30 En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne,
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sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään.31 Mutta että maailma ymmärtäisi
minun rakastavan Isää ja tekevän, niin kuin Isä on minua käskenyt: nouskaa, lähtekäämme täältä."
Joh.16:16-18 Vähän aikaa, niin te ette enää minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut."17
Silloin muutamat hänen opetuslapsistansa sanoivat toisilleen: "Mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo
meille: 'Vähän aikaa, niin te ette minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut', ja: 'Minä
menen Isän tykö'?"18 Niin he sanoivat: "Mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo: 'Vähän aikaa'? Emme
ymmärrä, mitä hän puhuu."
Joh.16:12-15 Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.13 Mutta kun
hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole
hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.14 Hän on
minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja
julistaa teille.
Joh.6:52-59 Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen: "Kuinka tämä voi antaa lihansa meille
syötäväksi?"53 Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen
Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne.54 Joka syö minun lihani ja juo
minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.55 Sillä minun
lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma.56 Joka syö minun lihani ja juo minun
vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä.57 Niin kuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä
elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani.58 Tämä on se leipä, joka tuli
alas taivaasta. Ei ole, niin kuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää
iankaikkisesti."59 Tämän hän puhui synagogassa opettaessaan Kapernaumissa.
Joh.16:32 Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te jätätte minut
yksin; en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani.
Joh.17:1-5 Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut,
kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut;2 koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan,
että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut.3 Mutta tämä on
iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet
lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.4 Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen
työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.5 Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä
kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.
Joh.17:20-26 Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka
heidän sanansa kautta uskovat minuun,21 että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet
minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut
lähettänyt.22 Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat
yhtä, niin kuin me olemme yhtä –23 minä heissä, ja sinä minussa – että he olisivat täydellisesti yhtä,
niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet
minua rakastanut.
24 Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat
minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet
rakastanut minua jo ennen maailman perustamista.
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25 Vanhurskas

Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet
tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt.26 Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja
teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä."
Matt.24:34-36 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki nämä
tapahtuvat.35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.36 Mutta siitä
päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.
Matt.26:30-32, 36-46 Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.31 Silloin Jeesus sanoi heille:
"Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä kirjoitettu on: 'Minä lyön paimenta, ja lauman
lampaat hajotetaan'.32 Mutta ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan."
Matt.26:36-46 Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemane nimiselle maatilalle; ja hän sanoi
opetuslapsillensa: "Istukaa tässä, sillä aikaa kuin minä menen ja rukoilen tuolla".37 Ja hän otti
mukaansa Pietarin ja ne kaksi Sebedeuksen poikaa; ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan.38 Silloin
hän sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa
minun kanssani".39 Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: "Isäni, jos
mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan
niin kuin sinä".40 Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: "Niin
ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani!41 Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi
kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko."42 Taas hän meni pois toisen kerran ja
rukoili sanoen: "Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin
tapahtukoon sinun tahtosi".43 Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän
silmänsä olivat käyneet raukeiksi.44 Ja hän jätti heidät, meni taas ja rukoili kolmannen kerran ja
sanoi samat sanat uudestaan.45 Sitten hän tuli opetuslasten tykö ja sanoi heille: "Te nukutte vielä ja
lepäätte! Katso, hetki on lähellä, ja Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin.46 Nouskaa,
lähtekäämme; katso, se on lähellä, joka minut kavaltaa."
Mark.14:26 Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.
Mark.14:32-42 Ja he tulivat maatilalle, jonka nimi on Getsemane; ja hän sanoi opetuslapsillensa:
"Istukaa tässä, sillä aikaa kuin minä rukoilen".33 Ja hän otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja
Johanneksen; ja hän alkoi kauhistua ja tulla tuskaan. 34 Ja hän sanoi heille: "Minun sieluni on
syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa".35 Ja hän meni
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vähän edemmäksi, lankesi maahan ja rukoili, että, jos mahdollista, se hetki menisi häneltä ohi,36 ja
sanoi: "Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä
tahdon, vaan mitä sinä!"
37 Ja hän tuli ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: "Simon, nukutko? Etkö jaksanut yhtä
hetkeä valvoa?38 Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha
on heikko."39 Ja taas hän meni pois ja rukoili sanoen samat sanat.40 Ja tullessaan hän taas tapasi
heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet kovin raukeiksi; ja he eivät tienneet, mitä
hänelle vastaisivat.41 Ja hän tuli kolmannen kerran ja sanoi heille: "Te nukutte vielä ja lepäätte! Jo
riittää! Hetki on tullut; katso, Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin.42 Nouskaa, lähtekäämme;
katso, se, joka kavaltaa minut, on lähellä."
Luuk.22:39-46 Ja hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle, ja hänen opetuslapsensa
40 Ja tultuaan siihen paikkaan hän sanoi heille: "Rukoilkaa, ettette
seurasivat häntä.
joutuisi kiusaukseen".41 Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja
rukoili42 sanoen: "Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan
tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun".43 Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti
häntä.44 Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niin
45 Ja kun hän nousi rukoilemasta ja meni
kuin veripisarat, jotka putosivat maahan.
opetuslastensa tykö, tapasi hän heidät murheen tähden nukkumasta.46 Niin hän sanoi heille: "Miksi
te nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen."
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Joh.18:10-11

Niin Simon Pietari, jolla oli miekka, veti sen ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi
häneltä pois oikean korvan; ja palvelijan nimi oli Malkus.11 Niin Jeesus sanoi Pietarille: "Pistä
miekkasi tuppeen. Enkö minä joisi sitä maljaa, jonka Isä on minulle antanut?"
Matt.26:52-54 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan
tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat.53 Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi
heti minulle enemmän kuin kaksitoista legionaa enkeleitä?54 Mutta kuinka silloin kävisivät toteen
kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman?"
Matt.26:29 Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennen kuin sinä päivänä,
jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa."
Joh.20:11-18 Mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän
hautaan12 ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen
jalkapuolessa, siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut.
13 Nämä sanoivat hänelle: "Vaimo, mitä itket?" Hän sanoi heille: "Ovat ottaneet pois minun Herrani,
enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet".14 Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki
Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus.15 Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, mitä
itket? Ketä etsit?" Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle: "Herra, jos sinä olet kantanut
hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet".16 Jeesus sanoi hänelle:
"Maria!" Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebreankielellä: "Rabbuuni!" se on: opettaja.17 Jeesus sanoi
hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun
veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun
Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".18 Maria Magdaleena meni ja ilmoitti opetuslapsille, että
hän oli nähnyt Herran ja että Herra oli hänelle näin sanonut.
Luuk.23:44-46 Ja oli jo noin kuudes hetki. Niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan
yhdeksänteen hetkeen,
45 sillä aurinko oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia.46 Ja Jeesus huusi
suurella äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni". Ja sen sanottuaan hän antoi
henkensä.

Isän todistus Pojasta
Joh.5:24-30 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on
minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt
kuolemasta elämään.25 Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet
kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat ne saavat elää.
26 Sillä niin kuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että
myös hänellä on elämä itsessänsä.27 Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on
Ihmisen Poika.28 Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat
hänen äänensä29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta
ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.30 En minä itsestäni voi mitään tehdä.
Niin kuin minä kuulen, niin minä tuomitsen; ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa
tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt.
Joh.6:28-36 Niin he sanoivat hänelle: "Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja
tekisimme?"29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka
Jumala on lähettänyt".30 He sanoivat hänelle: "Minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me
näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet?31 Meidän isämme söivät mannaa
erämaassa, niin kuin kirjoitettu on: 'Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi'."32 Niin Jeesus
sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan
minun Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän.33 Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas
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taivaasta ja antaa maailmalle elämän."34 Niin he sanoivat hänelle: "Herra, anna meille aina sitä
leipää".35 Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa,
ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.36 Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet
minut, ettekä kuitenkaan usko.

4.
Joh.5:19-23 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi
itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee,
sitä myös Poika samoin tekee.20 Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse
tekee; ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette.21 Sillä niin
kuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo.22 Sillä
Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,23 että kaikki
kunnioittaisivat Poikaa, niin kuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita
Isää, joka on hänet lähettänyt.
Joh.5:31-40 Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä.32 On toinen, joka todistaa
minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä.33 Te lähetitte
lähettiläät Johanneksen luo, ja hän todisti sen, mikä totta on.34 Mutta minä en ota ihmiseltä
todistusta, vaan puhun tämän, että te pelastuisitte.35 Hän oli palava ja loistava lamppu, mutta te
tahdoitte ainoastaan hetken iloitella hänen valossansa.36 Mutta minulla on todistus, joka on
suurempi kuin Johanneksen; sillä ne teot, jotka Isä on antanut minun täytettävikseni, ne teot, jotka
minä teen, todistavat minusta, että Isä on minut lähettänyt.37 Ja Isä, joka on minut lähettänyt, hän
on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä ettekä nähneet hänen
muotoansa,38 eikä teillä ole hänen sanaansa teissä pysyväisenä; sillä te ette usko sitä, jonka hän on
lähettänyt.39 Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri
todistavat minusta;40 ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.
Joh.8:13-20 Niin fariseukset sanoivat hänelle: "Sinä todistat itsestäsi; sinun todistuksesi ei ole
pätevä".14 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Vaikka minä todistankin itsestäni, on todistukseni pätevä,
sillä minä tiedän, mistä minä olen tullut ja mihin minä menen; mutta te ette tiedä, mistä minä tulen,
ettekä, mihin minä menen.15 Te tuomitsette lihan mukaan; minä en tuomitse ketään.16 Ja vaikka
minä tuomitsisinkin, niin minun tuomioni olisi oikea, sillä minä en ole yksinäni, vaan minä ja hän,
joka on minut lähettänyt.17 Onhan teidän laissannekin kirjoitettuna, että kahden ihmisen todistus
on pätevä.18 Minä olen se, joka todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut
lähettänyt."19 Niin he sanoivat hänelle: "Missä sinun isäsi on?" Jeesus vastasi: "Te ette tunne minua
ettekä minun Isääni; jos te tuntisitte minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni".20 Nämä sanat
Jeesus puhui uhriarkun ääressä, opettaessaan pyhäkössä; eikä kukaan ottanut häntä kiinni, sillä
hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.
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,
kuin minun Isäni on minulle opettanut.
29 Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska
minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista."30 Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen.
Joh.8:31-38 Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun
sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja
totuus on tekevä teidät vapaiksi".33 He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä
emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi'?"34
Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin
orja.35 Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te
tulette todellisesti vapaiksi.37 Minä tiedän, että te olette Aabrahamin jälkeläisiä; mutta te
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tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei saa tilaa teissä.38 Minä puhun, mitä minä
olen nähnyt Isäni tykönä; niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne."
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