
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 55ms 
 
JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) 
 
TODISTUKSIA JEESUKSEN JUMALUUDESTA (jatk.) 
 
2. SEITSEMÄN TEKOA 
 
Johannes on poiminut 7 mittavinta ihmettä. Miksi juuri nämä? Nämä ovat kaikkein ylimaallisimmat 
ihmeet, jotka Jeesus teki. Ne olivat kaikkein jumalallisimmat ihmeet. Demoneja ajoivat monet ulos 
– jopa fariseuksetkin.   
 
Veden muuttaminen viiniksi oli jumalallinen ihme.  Se oli Jumalan kaltainen teko; vain Jumala voi 
sen tehdä.  
 
Jalosukuisen miehen pojan parantaminen. Tämä kerrotaan siksi, että Jeesus teki sen kilometrien 
päässä potilaasta. Tässä ei laskettu käsiä sairaan päälle. Kun mies palasi kotiin, hän sai tietää pojan 
parantuneen juuri sillä hetkellä, kun Jeesus sanoi. On Jumalan kaltaista toimia matkan päästä!  
 
Betesdan lammikon luona oli rampa, joka oli ollut siellä jo 38 vuotta. Aika kroonistunut tila! 
 
5000 ruokkiminen. Se on luomisihme. Kahdesta sardiinista ja viidestä sämpylästä… 
 
Jeesus käveli veden päällä.   
 
Syntymästään saakka sokean parantaminen. Perinnöllinen tila. 
 
Lasaruksen herättäminen kuolleista.  Nainin lesken poika oli kuollut samana päivänä. Jairuksen 
tytär oli juuri kuollut. Lasarus haisi haudassaan neljättä päivää.  
 
Johannes halusi sanoa: Mihin nämä merkit viittaavat? Ne viittaavat Jeesuksen jumaluuteen. 
Nikodeemus sanoi Jeesukselle: ”Ei kukaan voi tehdä näitä tunnustekoja, joita sinä teet,  ELLEI 
JUMALA OLE HÄNEN KANSSANSA” (Joh.3:2). Se on Johanneksen sanoma. Vaikka emme tietäisi 
mitään muuta kuin nuo 7 ihmettä, ne kertoisivat, että JEESUS OLI TÄYDESTI JUMALALLINEN JA 
ETTÄ JUMALA OLI HÄNEN KANSSAAN! 
 
VESI VIINIKSI 
 
7. Jeesus sanoi heille: "Täyttäkää astiat vedellä". Ja he täyttivät ne reunoja myöten.  
8. Ja hän sanoi heille: "Ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle". Ja he veivät.  
9. Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut - 
mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen - kutsui edeskäypä yljän  
10. ja sanoi hänelle: "Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. 
Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti." (Joh.2:7-10). 
 
JALOSUKUISEN MIEHEN POJAN PARANTAMINEN 
 



46. Niin hän tuli taas Galilean Kaanaan, jossa hän oli tehnyt veden viiniksi. Ja Kapernaumissa oli 
eräs kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti.  
47. Kun hän kuuli Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, meni hän hänen luoksensa ja pyysi häntä 
tulemaan ja parantamaan hänen poikansa; sillä tämä oli kuolemaisillaan.  
48. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko".  
49. Kuninkaan virkamies sanoi hänelle: "Herra, tule, ennenkuin minun lapseni kuolee".  
50. Jeesus sanoi hänelle: "Mene, sinun poikasi elää". Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi 
hänelle, ja meni.  
51. Ja jo hänen ollessaan paluumatkalla hänen palvelijansa kohtasivat hänet ja sanoivat, että 
hänen poikansa eli.  
52. Niin hän tiedusteli heiltä, millä hetkellä hän oli alkanut toipua. Ja he sanoivat hänelle: "Eilen 
seitsemännellä hetkellä kuume lähti hänestä".  
53. Niin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut sillä hetkellä, jolloin Jeesus oli sanonut hänelle: "Sinun 
poikasi elää". Ja hän uskoi, hän ja koko hänen huonekuntansa. (Joh.4:46-53). 
 
BETESDAN LAMMIKON IHME 
 
5. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut kolmekymmentä kahdeksan vuotta.  
6. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän 
hänelle: "Tahdotko tulla terveeksi?"  
7. Sairas vastasi hänelle: "Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on 
kuohutettu; ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua".  
8. Jeesus sanoi hänelle: "Nouse, ota vuoteesi ja käy".  
9. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. (Joh.5:5-9). 
 
5000 RUOKKIMINEN 
 
5. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle: "Mistä 
ostamme leipää näiden syödä?"  
6. Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä.  
7. Filippus vastasi hänelle: "Eivät kahdensadan denarin leivät heille riittäisi, niin että kukin saisi 
edes vähän".  
8. Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle:  
9. "Täällä on poikanen, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle?"  
10. Jeesus sanoi: "Asettakaa kansa aterioimaan". Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa. Niin miehet, 
luvultaan noin viisituhatta, laskeutuivat maahan.  
11. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville; samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat.  
12. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsillensa: "Kootkaa tähteeksi jääneet palaset, 
ettei mitään joutuisi hukkaan".  
13. Niin he kokosivat ne ja täyttivät kaksitoista vakkaa palasilla, mitkä olivat viidestä ohraleivästä 
jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet. (Joh.6:5-13). 
 
KÄVELY VEDEN PÄÄLLÄ 
 
16. Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa alas järven rantaan,  
17. astuivat venheeseen ja lähtivät menemään järven toiselle puolelle, Kapernaumiin. Ja oli jo 
tullut pimeä, eikä Jeesus ollut vielä saapunut heidän luokseen;  



18. ja järvi aaltoili ankarasti kovan tuulen puhaltaessa.  
19. Kun he olivat soutaneet noin viisikolmatta tai kolmekymmentä vakomittaa, näkivät he 
Jeesuksen kävelevän järven päällä ja tulevan lähelle venhettä; ja he peljästyivät.  
20. Mutta hän sanoi heille: "Minä se olen; älkää peljätkö".  
21. Niin he tahtoivat ottaa hänet venheeseen, ja kohta venhe saapui sen maan rantaan, jonne he 
olivat matkalla. (Joh.6:16-21). 
 
SOKEAN PARANTAMINEN 
 
1. Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea.  
2. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen 
vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?"  
3. Jeesus vastasi: "Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti 
tuleman hänessä julki.  
4. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee 
yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä.  
5. Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus."  
6. Tämän sanottuaan hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaan hänen silmilleen  
7. ja sanoi hänelle: "Mene ja peseydy Siiloan lammikossa" - se on käännettynä: lähetetty. - Niin 
hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä. (Joh.9:1-7). 
 
LASARUKSEN HERÄTTÄMINEN 
 
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.11:38-44). 
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