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Raamatun jakeet '33/'38 käänöksestä

Tiedän, että tulet rakastamaan tätä kirjainta. Se kuvaa niin
selkeästi Jeesusta ja Hänen palvelustyötään.

Heprean sana ’Delet’ tarkoittaa ovea, huomaatko kuinka
lähellä se on DALET:a. Ne ovat kuin kaksoisveljet.

DALETn numeraalinen arvo, eli Gematria on neljä. Tiedämme Jeesuksen täyttävän tämän kirjaimen ja voimme
nähdä Hänen tekevän sen neljässä Evankeliumissa.

Esi-Babylonialaiseen aikaan DALET kirjoitettiin seuraavilla tavoilla:

DALETn määritelmiä ovat; ovi, sisäänkäynti, polku, astua
sisään, poistua, tie ja portti. Ovi vie sinut paikasta toiseen,
tai erottaa tilan toisesta. Se erottaa esimerkiksi makuuhuoneen muusta huoneistosta tai ladon pellosta. Taivaan portti
vie sinut tästä maailmasta taivaaseen. Talosi ulko-ovi vie
sinut sisältä ulos tai ulkoa sisälle. Auton oven, hissin oven
tai minkä tahansa oven tarkoitus on viedä sinut paikasta
toiseen ja ilmapiiristä toiseen.
Sydämesi ovi vie sinut kovettuneesta sydämestä pehmeään sydämeen, epäilevästä sydämestä uskovaan sydämeen
tai anteeksiantavasta sydämestä anteeksiantamattomaan.
Kaikki tämä riippuu vain siitä millaisia asioita ja ainesosia
päästät sydämesi ovesta sisään.
Tämä tekee sydämesi ovesta hyvin tärkeän. Seuraavalla
jakeella on hyvin läheinen yhteys asiaan, sillä siinä profeetta sanoo Jumalan vaihtavan kivisydämen lihasydämeksi.
Hes 11:19 Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne, ja minä
poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan
heille lihasydämen,

Kun Jumala (ALEF) avasi talonsa (BET) oven (DALET)
virtasi Hänestä koko luomakunta. Eikö se olekin ihmeellistä?

Yleisesti uskotaan, että meidän kirjain ’D’ on johdettu tästä esi-Babylonialaisesta symbolista. Ehkä se on totta, ainakin kirjoitusasussa on jotakin samankaltaista.
Ps 16:11 Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun
oikeassa kädessäsi iankaikkisesti.

Kuinka seurata elämän tietä? Millaista elämää se on? Maailma tarjoaa yhdenlaisen elämän ja Jumala toisenlaisen.
Elämä, jonka maailma tarjoaa ei sisällä mitään iankaikkisuudesta taivaassa tai kerro mitään todellista siitä, mihin menet kun elämäsi tässä maailmassa loppuu. Jumalan
tie sen sijaan tarjoaa elämän, jossa voimme oppia elämään
voitossa, vaikka kärsisimmekin vastoinkäymisissä. Se lupaa meille myös iankaikkisen tulevaisuuden Jumalan luona. Elämän, joka on taivaallinen, kunniakas ja upea.
Tämän takia Jumala varoittaa meitä astumasta ovista,
jotka johtavat synnin tielle. Jumala kertoo meille synnin
oven olevan olemassa sanoen: ”Älä kulje tästä ovesta.”
On mahdollista välttää synnissä eläminen, jos valitsee olla

kulkematta pahojen tietä. Jumala käyttää DALET:a varoittaessaan meitä:
Snl 4:14 Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle.

Kukaan ei ole sanonut tätä helpoksi. Päin vastoin Jeesus
osoittaa seuraavilla sanoillaan, ettei edellisen neuvon toteuttaminen ole helppoa.
Mat 7:14,15 mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka
vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.
Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän
luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat
raatelevaisia susia.

Jeesus antaa tässä selkeän varoituksen. Varokaa vääriä
profeettoja. Kauhistus! Tämähän tarkoittaa, että väärillä
profeetoilla on kyky ja taidollisuus johtaa meidät väärille oville, jotka vievät meidät väärille poluille. He johtavat
meitä kuin lampaita teurastettaviksi. Tieto väärien opettajien ja profeettojen olemassaolosta ja vaarallisuudesta johti minut tutkimaan näitä kallisarvoisia kirjaimia. Ne ovat
niin puhtaita ja puhuvat niin selkeästi evankeliumia vahvistaen kaiken, mitä Jeesus sanoi.
Ps 119:130 Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. (tarkempi käännös olisi: Sanojesi sisäänkäynti [DALET] valaisee ja antaa yksinkertaiselle ymmärrystä.)

Edellisen jakeen perusteella ei kukaan voi siis sanoa, että
Jumalan Sana on liian vaikeaselkoista tai työlästä ymmärtää. Todellinen Jumalan Sana astuu sisään sydämesi ja ymmärryksesi ovesta ja tuo valon. Tuo valo ei ole keinotekoista ihmiskätten tekemää valoa. Vaan valoa, joka tulee
taivaasta. Jeesuksesta, joka on Maailman Valo. Jeesus on
Elävä Sana, joten avatessasi sydämesi Sanalle, tuo se valon, ilmestyksen, ymmärryksen ja käsityskyvyn. Näyttää
siltä, ettei Uskossa pysty kasvamaan, ennen kuin uskova
avaa sydämensä Sanalle.
Edeltävä jae lupaa meille, että kaikki voivat vastaanottaa
valon, ymmärryksen, ilon ja rauhan sydämensä DALET:in
kautta. Ei ole väliä onko älyllisesti lahjattomampi kuin
muut tai nuori Herrassa, ei edes ikä ole esteenä. Kaikki
voivat vastaanottaa ymmärryksen Herralta älyllisistä lahjoistaan riippumatta.
Ps 119:32 Minä juoksen sinun käskyjesi tietä, sillä sinä
avarrat minun sydämeni.

Näissä
kahdessa
edellämainitsemassani
jakeessa (Ps 199:130,32) on niin kokonaisvaltainen ja
upea opetus, että sen pitäisi täyttää sinut ilolla:
Kun astut sisään uskon ovesta, jonka Jumala Sanallaan
aukaisee ja juokset, et kävele tai ryömi, vaan juokset sen
juoksun, jonka Jumala eteesi asettaa, avartaa Hän sydämesi. Juokse innokkaasti odottaen ja tietäen saavasi jotain

upeaa Herralta. Juokse Hänen käskyjensä tietä ja Hän laajentaa sydämesi.
Oletko koskaan tavannut henkilöä, josta sanotaan: ”Hänellä on suuri sydän”. Todennäköisesti Jumala on avartanut
hänen sydämensä. Tätä meidän kaikkien tulisi tahtoa.
Jos
katsomme
näitä
kahta
jaetta
yhdessä
aiemmin
mainitsemani
varoittavan
jakeen
(Snl 4:14) kanssa kertovat ne meille tien ymmärryksen
saavuttamiseksi. Eikö se ole mitä me kaikki haluamme?
Ymmärtää kirjoituksia, Jeesusta, Jumalan Sanaa ja Pyhää
Henkeä. Ymmärrystä toimia aina oikein työssämme, aviopuolisoidemme ja muiden rakkaidemme kanssa. Jos sinä
tahdot tätä ymmärrystä, tutki huolella näitä jo edellä kirjattuja jakeita:
Snl 4:14 Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle.
Ps 119:130 Kun sinun [Jumalan] sanasi avautuvat, niin
ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä.

(tarkempi käännös olisi: Sanojesi sisäänkäynti [DALET] valaisee ja antaa yksinkertaiselle ymmärrystä.)

Ps 119:32 Minä juoksen sinun käskyjesi tietä, sillä sinä
avarrat minun sydämeni.

Jos DALET  דon ovi jonka Jeesus täyttää koko merkityksessä, silloin on olemassa sanoja, jotka sisältävät DALET:n
ja kertovat meille jotain ovesta. Katsotaanpa:
Hepreaksi sana ymmärrys on ’De a h’, se koostuu kolmesta kirjaimesta  דעה- DALET /AYIN /HEY.
DALET on ovi, AYIN silmä ja HEY Elämän Henkäys.
Kirjainmäärityksen kautta tämän sanan merkitys on: ”Ovi
elämän silmään”.
Sana uskonto on hepreaksi ’Dat’ ja se kirjoitetaan
DALET /TAV.

 דת-

DALET on ovi ja TAV risti. Kirjainmääritelmän mukaan
uskonto on siis ”ovi ristille”. Eikö tämä olekin totta? Mikä
tahansa uskonto, joka ei vie sinua Golgatan ristille on väärä uskonto.
Sana itkeä on hepreaksi ‘Da ma h’ Se kirjoitetaan דמע
DALET /MEM /AYIN.

-

DALET on ovi, MEM vesi ja AYIN silmä. Jolloin voimme
lukea sanasta seuraavaa: ”Vesi silmän ovesta”.
1. Joh 2:16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan
himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole
Isästä, vaan maailmasta.

Edeltävä jae kertoo, että synti tulee mieleesi ja sydämeesi
silmiesi kautta. Tässä tapauksessa silmäsi ovat ovi sydämeesi. Silmäsi ovat ovi, joka sallii himon tulla sisään ja

kuitenkin, kun itket katumuksessa sama ovi päästää veden
ulos.
Katsotaanpa, kuinka tämän kirjaimen täyttymys on Jeesuksessa.
Mat 7:13-14 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se
portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja
monta on, jotka siitä sisälle menevät;
mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

Käytimme edellisiä jakeita aiemminkin, mutta ne ovat uudelleen mainitsemisen arvoisia. Jeesus osoittaa näin sanoessaan, että on kapea portti ja suora tie. Se ei ole kieroutunut, mutkainen tai vaarallinen, vaan suora. Kapea, mutta
suora. Kun Herra kävelee kanssasi, on kulkusi aina varmaa. Vaikka Hänen täytyisi kantaa sinut päästäksesi perille, Hän tekee sen.
Seuraavissa jakeissa Jeesus sanoo suoraan olevansa
DALET:n täyttymys.
Joh 10:7 Niin Jeesus vielä sanoi heille: “Totisesti, totisesti minä sanon teille: minä olen lammasten ovi.
Joh 10:9 Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee
sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja
käyvä ulos ja löytävä laitumen.

Tutki tarkasti näitä edeltäviä jakeita ja lue siitä eteenkin
päin ja huomaat Jeesuksen antavan meille suuren ja tärkeän varoituksen eksytystä vastaan. (liitteenä opetuksen lopussa) Hän opettaa lampaistaan välittävän paimenen olevan valmis antamaan henkensä lampaidensa edestä, toisin
kuin palkkalainen. Todellisen paimenen työ sisältää oven
vartioinnin, ettei ketut, sudet, käärmeet tai sudet lampaiden vaatteissa pääse ‘vierailemaan’ lampaiden luona johdattaakseen heidät pois Jumalan Totuudesta. Johanneksen
evankeliumin 10:ssä luvussa Jeesus todellisena paimenena
opetti meitä kuulemaan äänensä, Jeesus opetti meitä astumaan sisään Hänen kauttaan. Hän on DALET, Hän on ovi.
Jeesus sanoo myös olevansa tie:
Joh 14:6 “Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan
tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.”

Tässä Hän sanoo meille: Olen DALET [ דtie], olen Emet
[ אמתtotuus], olen HEY [ הelämän henkäys], eikä yksikään Aatami [ihminen] tule Adonain [Jumalan] luo, muuten kuin Yeshuan [Jeesuksen] kautta.
Koska Jeesus on ovi, ei ole olemassa ovea, jota Hän ei saisi avattua tai suljettua. Jeesus voi myös ”lukita” oven auki
tai kiinni. Jeesus sanoo:
Ilm 3:8 Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen
avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä

olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun
nimeäni kieltänyt.

Jeesus avaa meille jatkuvasti ovia. Mahdollisuuksien ovia,
parantumisen ovia, julistamisen ovia, katsotaanpa paria
esimerkkiä:
Kol 4:3,4 rukoillen samalla meidänkin edestämme, että
Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna,
että minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee puhua.
1 Kor 16:8,9 Mutta Efesossa minä viivyn helluntaihin
saakka;
sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon.
2 Kor 2:12 Tultuani Trooaaseen julistamaan Kristuksen
evankeliumia avautui minulle ovi työhön Herrassa,

Nämä ovat ovia, jotka olivat suljettuina Kristuksen palvelustyölle. Mahdollisuutta saarnaamiselle ei ollut, joten
Herra avasi olosuhteet ja mahdollisuudet apostoleille tuoda esiin Evankeliumin ilosanoma. Tämän kautta monet tulivat pelastukseen.
Raamatussa mainitaan eräs toisenlainen ovi, jonka maalliset voimat olivat sulkeneet. Jumalan ihmeen avulla tämäkin ovi avautui. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.
Apt 12:6-10 Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänet oikeuden eteen, Pietari
nukkui kahden sotamiehen välissä, sidottuna kaksilla
kahleilla; ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa.
Ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja
huoneessa loisti valo, ja enkeli sysäsi Pietaria kylkeen
ja herätti hänet sanoen: “Nouse nopeasti!” Ja kahleet
putosivat hänen käsistään.
Ja enkeli sanoi hänelle: “Vyötä itsesi ja sido paulaanturat jalkaasi”. Ja hän teki niin. Vielä enkeli sanoi
hänelle: “Heitä vaippa yllesi ja seuraa minua”.
Ja Pietari lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt,
että se, mikä enkelin vaikutuksesta tapahtui, oli totta,
vaan luuli näkevänsä näyn.
Ja he kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen
ja tulivat rautaportille, joka vei kaupunkiin. Se aukeni
heille itsestään, ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muutamaa katua; ja yhtäkkiä enkeli erkani hänestä.

Huomaa mitä tässä tapahtuu! Pietari oli vankilassa ja nukkui. Hän ei tiennyt mitä suunnitelmia Jumalalla oli hänen
varalleen. Jumalalla oli mahtavia suunnitelmia! Hän lähetti enkelin vapauttamaan Pietarin vankilasta. Hän herätti
Pietarin, käski hänen nousta, laittaa sandalit jalkaan, viitan ylleen ja seurata enkeliä. Ovet ja portit aukenivat itsestään hänen käydä ulos! Nämä olivat tämän maailman ovia
ja portteja estämässä Jumalan palvelijaa. Jumala avaa ja

sulkee ovia. Ovi ’Delet’ avautui Pietarille Jumalan käden
kautta.
Herra käskyllään avasi myös hengellisiä ovia opetuslapsilleen, tarkastellaanpa yhtä:
Apt 14:27,28 Ja sinne saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, kuinka Jumala oli ollut
heidän kanssansa ja tehnyt suuria ja kuinka hän oli
avannut pakanoille uskon oven.
Ja he viipyivät pitkän aikaa opetuslasten tykönä.

Uskon ovi? Kyllä! Kun Jumala asettaa uskon oven ihmisten sydämiin, he ovat valmiit kuulemaan Jeesuksesta, saamaan pelastuksen, oppimaan, kasvamaan ja kypsymään
uskossaan. Tämä on upeaa, sillä ennen kuin ihmiset oppivat Jumalasta, eivät he ole arvollisia opettamaan ketään.
Kuinka kukaan voisi opettaa jotain mihin ei usko, tai mitä
ei tunne. Jos ei ole uskoa, on opetus ajan hukkaa. Ehkä
siksi on tärkeää rukoilla Jumalaa avaamaan uskon oven,
ennen kuin menemme julistamaan.
‘Sana’ viittaa usein Jumalan Sanaan, eikö niin? Katsotaan
siis mitä sana on hepreaksi. Sana on ’Davar’ -  דבר- DALET /BET /RESH.
DALET on ovi, Bet talo ja RESH kaikkein korkein. Mitä
tämä siis kertoo meille? Että Jumalan Sana on sisäänkäynti Kaikkein Korkeimman taloon. Ja sitä Raamattu todella
on! Sillä maailmassa ei ole toista kirjaa, joka antaisi ohjeet
elämään, joka vie meidät taivaaseen.
Katsotaan vielä jaetta, joka on erittäin kaunis. Tästä jakeesta näet, että on sinusta ja sinun valinnoista kiinni,
päästätkö Jeesuksen sydämeesi vai et.
Ilm 3:20 Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku
kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn
hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan,
ja hän minun kanssani.

Tässä Jeesus seisoo sydämesi ovella, Hän ei pakota sinua
avaamaan tai tule sisään väkisin. Hän antaa sinun valita:
päästätkö Hänet sisään, vai et? Jos avaat oven, Hän tulee
sisään ja aterioi kanssasi. Tämä tarkoittaa Hänen osallistuvan sinun päivittäiseen elämääsi, Hän auttaa ja opastaa
sinua ja täyttää päivittäiset tarpeesi. Hän osallistuu aktiivisesti elämääsi maan päällä. Kuitenkin, upein lupaus tässä
on viimeiset sanat “ja hän minun kanssani”. Tämä kertoo,
että kun Hänellä on ateria tarjolla, joka on Karitsan hääateria, sinä syöt Hänen pöydässään. Oi sinä Herran rakas,
tämän parempaa ei ole!
Mutta meidän tulee olla tarkkaavaisia, jotta aina kulkisimme oikeista ovista. Älä astu sisään vääristä ovista. Jeesus
opetti opetuslapsilleen kuinka välttyä astumasta väärään
paikkaan väärään aikaan:

Mat 26:41 “Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko.”

Kiusausten ovi on aina läsnä, mutta jos opit varomaan, olemaan tarkkaavainen ja rukoilemaan Pyhä Henki opastaa ja
auttaa sinua kulkemaan oikeaa polkua. Tämä jae soveltuu
meihin tässä ajassa vahvemmin kuin koskaan.
Jumala avassi Johannekselle oven taivaaseen, jotta kykenisimme ymmärtämään Jumalan syvempiä asioita.
Ilm 4:1 Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli
ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin
kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi:
“Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva”.
Jaak 5:9 Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella.

Jeesus tulee pian. Tunnemme sen ilmassa ja näemme sen
uutisissa. Vaivanajan synnytystuskat näyttävät käyvän
yhä intensiivisemmiksi. On aika valmistella lamppumme.
Täyttää öljysäiliö ja trimmata sydänlanka ja valmistella
sydämemme.
Luuk 21:28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”. Aamen!

Antakoon Jumala sinulle siunauksensa Sanan opiskeluun.
J.T. Lewis

Johanneksen Evankeliumi 10. luku
1. ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei
mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne
muualta, se on varas ja ryöväri.
2. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen.
3. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat
hänen ääntänsä; ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos.
4. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee
niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne
tuntevat hänen äänensä.
5. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä.”
6. Tämän kuvauksen Jeesus puhui heille; mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti.
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.
10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä
olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.
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,
15. niinkuin 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.

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.”
31. 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’, sentähden 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.

17. Sentähden 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.”
19. Niin syntyi taas erimielisyys juutalaisten kesken näiden sanain tähden.
20. Ja useat heistä sanoivat: ”Hänessä on riivaaja, ja hän on järjiltään; mitä te häntä kuuntelette?”
21. Toiset sanoivat: ”Nämä eivät ole riivatun sanoja; eihän riivaaja voi avata sokeain silmiä?”
22. 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
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