UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 56ms
JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.)
TODISTUKSIA JEESUKSEN JUMALUUDESTA (jatk.)
3. SEITSEMÄN SANAA
Jeesus puhui aina itsestään. Hänen opetuksensa oli ”itsekeskeistä”. Jeesus antoi itselleen
titteleitä. Jeesuksella oli 250 nimeä ja titteliä. Kenelläkään historian kuluessa ei ole ollut näin
monta. Allahilla on 99 nimeä. Yksikään niistä ei vain ole ”Isä” tai ”rakkaus”. Monet 250 nimestä
Jeesus antoi itse. Toisaalta meidän on tässä yhteydessä tärkeää muistaa Jeesuksen sanat (myös)
itsestään: ”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä MINÄ OLEN HILJAINEN JA
NÖYRÄ SYDÄMELTÄ; niin te löydätte levon sielullenne” (Matt.11:29).
Avain näihin nimiin on ”MINÄ OLEN” (I AM), koska hepreassa se kuulostaa sanalta ”JAHVE”.
Ihmiset kyselivät: ”Luuleeko hän olevansa Jumala”?
”Oletko sinä suurempi kuin isämme Aabraham, joka on kuollut? Ja profeetat ovat kuolleet;
KENEKSI SINÄ ITSESI TEET?" (Joh.8:53).
”Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan
tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, TEET ITSESI JUMALAKSI" (Joh.10:33).
Jeesus joutui juutalaisten kanssa väittelyyn ”isyydestä”. Juutalaiset pitivät kiinni siitä, että Jumala
oli heidän isänsä. He sanoivat, että Jeesuksen isä oli samarialainen (sellainen huhu kiersi):
”Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että SINÄ
OLET SAMARIALAINEN ja että sinussa on riivaaja?" (Joh.8:48).
Jeesus väitti, että Jumala oli Hänen Isänsä, mutta hänen vastustajainsa isä oli Perkele, joka samalla
oli myös valheen isä ja murhaaja.
”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” (Joh.8:44).
Jeesus myös kumosi, että Abraham olisi heidän isänsä. Abrahamilla oli myönteinen asenne
Jeesukseen. Abraham odotti innolla Jeesuksen tuloa. Juutalaiset sen sijaan yrittivät surmata
Jeesuksen.
”Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja
iloitsi” (Joh.8:56).
39. 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. (Joh.8:39-40).
MINÄ OLEN (I AM)
”Minä olen” vaikutti ratkaisevasti Jeesuksen oikeudenkäynnin lopputulokseen. Todistajat eivät
olleet yksimielisiä siitä, mitä Jeesus oli todellisuudessa sanonut.
TUOMARI LOPULTA JULISTI HÄNET SYYLLISEKSI HÄNEN OMIEN SANOJENSA PERUSTEELLA – MIKÄ
OLI LAITONTA!
Pilatus vannotti Jeesusta puhumaan ja sanoi…
”Vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus Jumalan Poika.”
Jeesus sanoi: ”JAHVE”. Tämän perusteella Jeesus tuomittiin kuolemaan.
Seuraavat SEITSEMÄN SANAA on koottu Johanneksen evankeliumiin. Ja ne ovat ratkaisevia
Jeesuksen jumaluuden todistajia. Synoptisissa evankeliumeissa näitä ei ole ollenkaan.
LEIPÄ TAIVAASTA
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 taivaasta ja antaa maailmalle elämän." (Joh.6:32-33).
MAAILMAN VALO
”Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei
pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus" (Joh.8:12).
HYVÄ PAIMEN
11. 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”
(Joh.10:11.14).
LAMMASTARHAN OVI
7. Niin Jeesus vielä sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: minä olen lammasten ovi.
8. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä; mutta lampaat eivät ole heitä
kuulleet.
9. Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja
käyvä ulos ja löytävä laitumen. (Joh.10:7-9).
YLÖSNOUSEMUS JA ELÄMÄ

”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi
kuollut” (Joh.11:25).
TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ
”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin
minun kauttani” (Joh.14:6).
TOTINEN VIINIPUU
1. "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.
3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin 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. (Joh.15:1-5).
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