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LYHYT YHTEENVETO KIRJASTA

Tämän kirjan perustana on elävän Jumalan Sana.
Tämän Sanan kautta, Pyhän Hengen johdatuksella

voit oppia ketä Jumala ja Hänen Poikansa ovat.

Profeetta Hoosea sanoo Hoosean kirjassa 4:6:
“Minun kansani on turmeltu, ettei heillä ole ymmärrystä.”

Messias sanoo Johanneksen kirjeessä 5:39:
“Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen 

elämä, ja ne juuri todistavat minusta.”

Messias sanoo tämän Tanakhin jakeisiin viitaten.
Kuinka tärkeää onkin tietää, mitä lukuja Messias Pyhistä Kirjoituksista 

tarkoitti.

Tässä kirjassa tulet käymään läpi yli 300 Tanakhin Raamatunkohtaa, 
mitkä joko suorasti tai epäsuorasti viittaavat luvattuun Messiaaseen.

Näitä lukuja on tutkittu ja selitetty niiden Uuden Testamentin lukujen 
valossa,

joihin ne viittaavat.

Tämä on ainutlaatuinen Raamatun tutkimuksen ja opastuksen kirja.
Vain muutama olemassa oleva kirjoitettu kirja maailmassa

havainnollistaa Pyhien Kirjoitusten yhtenäisyyden tämän kirjan 
kaltaisella tavalla.

Tätä kirjaa voidaan käyttää Raamatun opetukseen ja muuhun 
samankaltaiseen tehtävään.
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Tämä kirja käsittelee Tanakhin Messiasta. Tooran, profeetattojen ja Pyhien Kirjoitusten ytimenä 

on Mesiaan tuleminen ja palveleminen. Messias tulee olemaan Juutalainen Mies, joka tulee tähän 

maailmaan ensinnäkin pelastamaan ja vapauttamaan Hänen kansansa, Juutalaiset. Silti, Abrahamille 

annettujen lupauksien mukaan kaikki kansat tullaan siunaamaan Hänessä. Juutalainen kansa liittyy 

tähän prosessiin.

Maan päällä olonsa aikana, Messias Jeshua sanoi Pyhien Kirjoitusten todistavan Hänestä. Kaikki, 

mikä tapahtui Hänen ollessa maan päällä, on profetoitu Tanakhissa. Tämä tarkoittaakin sitä, että 

voimme varmistaa, onko Jeshua Pyhien Kirjoitusten todellinen Messias. Messias tuli maan päälle 

syntien sovituksen takia, mutta Hän omisti suurimman osan maanpäällisestä elämästään Messiaan 

tulemisen ja palvelemisen selittämiseen Pyhien Kirjoitusten mukaaan.

Juutalaiset apostolit ja opetuslapset taas ainoastaan opettivat Kirjoituksia ja kutsuivat ihmisiä 

kääntymään Jumalan luokse ja uskomaan Jeshua Messiakseen.

On sanomattakin selvää, miten tärkeää on tietää mitä Tanakhin opettaa Messiaasta, ja mistä opetus 

löytyy.

Tämä kirja tarjoaa yli 300 Raamatun Kirjoitusta Messiaan tulemisesta ja Hänen työstään. Kirja 

myös ilmaisee, miten nämä kirjoitukset liittyvät täydentävään Uuteen Testamenttiin ja siihen 

tallennettuihin tapahtumiin. 

On olemassa kaksi erilaista Messiaanista kirjoitusta. Ensinnäkin on olemassa kirjoituksia, mitkä 

voidaan heti tunnistaa Messiaanisiksi - näitä kutsutaan "suoriksi" kirjoituksiksi. Toiseksi, vain 

Uuteen Testamenttiin perehtyneet henkilöt tunnistavat jotkut kirjoitukset Messiaanisiksi - näitä 

kutsutaan "epäsuoriksi" kirjoituksiksi. Tämä kirja esittää suorat kirjoitukset kursivoituina tai 

lihavoituna. Kaikki Messiaaniset kirjoitukset on printattu harmaalle taustalle. Kirjan sivumäärän 

minimoimiseksi, useita kirjoituksia ei ole printattu kokonaan, vaan ne on mainittu viitetekstinä.

Messiaaniset Kirjoitukset viittavat myös Hänen toiseen tulemiseensa ja näin ollen Hänen 

Valtakuntansa perustamiseen. Koko Juutalainen kansa tullaan nostamaan takaisin esi-isiensä 

maahan, he tulevat tuntemaan Herran ja Messias on oleva Kuningas. Kaikki kansat nöytyvät Hänen 

kuninkuutensa alle. Tähän viittaavat kirjoitukset on ilmoitettu erillisessä luvussa ja merkitty merkein 

#1 - #7.

Tanakhista löydämme myös useita ei-Juutalaisiin liittyviä lupauksia. Nämä lupaukset viittaavat niin 

meidän aikaamme, kuin myös tulevaan Valtakuntaan. 

Tämä kirja on syntynyt väsymättömän rukouksen tuloksena viisautta ja Pyhän Hengen johdatusta 

ESITTELY
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rukoillessani. Rukoukseni nyt onkin, että näiden kirjoitusten tutkiminen on siunattu; että Jumalan 

Sanaa lukiessasi verho tullaan ottamaan pois silmiltäsi, pimeys katoaa ja Jumalan Hangen valo on 

lähellä ja tekee työtään.

Hendrik Schipper

Huhtikuu 2019

ESITTELY
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Pietarin, Stefanuksen ja Paavalin perinteen mukaan, jotka julistivat Tanakhin Messiasta

(kronologisessa järjestyksessä), tämä kirja on tarkoitettu olemaan samankaltainen ohje.

Kirjaa voi käyttää myös:

a. yleisenä oppaana rukouksen aikana;

b. apuna tiettyyn tutkimukseen;

c. referenssityönä. Näin ollen voit esimerkiksi löytää monen Uuden Testamentin kirjoituksen 

yleisnäkymän, joka suoraan liittyy Tanakhiin, kirjan takaosasta.

Lisäksi huomiota on kiinnitetty yleensä vähän painoa annettuihin aiheisiin kuten:

- kolehdin, juhlan ja Messiaan väliseen suhteeseen;

- Juutalaisten kääntymiseen;

- Messiaan tulemiseen;

- Juutalaisten luvattuun maahan palamiseen;

- Uuteen Liittoon.

Pyydä Herraa antamaan sinulle Pyhän Hengen johdatusta Hänen Sanansa lukemiseen ja 

meditoimiseen.

H.S.

OHJEET TÄHÄN TUTKIMUKSEEN
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A. Messias Henkilönä.

01. Messias on Abrahamin jälkeläinen.

 Ensimmäinen Mooseksen 9:26,27; 

 Ensimmäinen Mooseksen 17:7,8,19,21; 

 Ensimmäinen Mooseksen 21:12; 

 Ensimmäinen Mooseksen 22:17,18; 

 Ensimmäinen Mooseksen 28:14. 

02. Messias on Juudaksen jälkeläinen.

 Ensimmäinen Mooseksen 49:8-12.

03. Messias on Daavidin jälkeläinen.

 Ruut 4:13,14,17,21,22; 

 Toinen Samuelin Kirja 7:12-16; 

 Ensimmäinen Aikakirja 17:11; Jesaja 11:1-3; 

 Jesaja 16:5;  Jeremia 30:3-24.

04. Ikuisuuden Messias.

 Psalmit 21:5; Psalmit 89:28-30; Psalmit 90:2;  

 Psalmit 93:1,2; Sananlaskut 8:22-29; 

 Miika 5:1.

05. Messiaan suhde Isään.

 Toinen Mooseksen 23:20,21; 

 Ensimmäinen Aikakirja 17:13; 

 Psalmit 16:8-11; Psalmit 20:5-7; 

 Psalmit 28:8;  Psalmit 89:27; 

 Sananlaskut 8:30-31; 

 Jesaja 42:21; Jesaja 49:5; Jeremia 30:21,22.

06. Messias on Luoja.

 Psalmit 33:6,9; Psalmit 102:26-28; 

 Jesaja 44:1-8,21-24,26; Johanneksen 1:1-3.

07. Han tulee olemaan Israelin Messias.

 Jesaja 4:2; Jesaja 49:6; Daniel 9:25.

08. Messiaan nimet ja tittelit.

 Toinen Mooseksen 17:6; Psalmit 95:1-3; 

 

 Jesaja 5:1-2; Jesaja 9:5,6.

B. Messiaan Luonto.
01. Messias on Jumalan Poika.

 Toinen Samuelin Kirja 7:12-16; Psalmit 2:7; 

 Sananlaskut 30:4; Jesaja 43:1-13,18-21; 

 Psalmit 89:4,27,28.

02. Messias on Jumalan Karitsa.

 Ensimmäinen Mooseksen 22:8; 

 Toinen Mooseksen 12:5-14,22-24;  

 Kolmas Mooseksen 4:3-12; 

 Kolmas Mooseksen 4:27-29;  

 Kolmas Mooseksen 16:1-31; 

 Kolmas Mooseksen 22:17-21; 

 Neljäs Mooseksen 28:3,4; Jesaja 53:7.

03. Messias on ihmisen Poika.

 Psalmit 80:15,16,18; Jesaja 7:14; Jesaja 9:5,6;  

 Hesekiel 1:26; Daniel 7:13.

04. Messiaan Jumalalliset ominaisuudet.

 Psalmit 2:7; Psalmit 24:7,10; Jesaja 11:2; 

 Jeremia 23:5,6; Miika 5:4.

05. Messias on täynnä Pyhää Henkeä.

 Psalmit 45:8; Psalmit 89:21,22; Jesaja 11:1-3;  

 Jesaja 42:1.

06. Messias on Hyvä Paimen.

 Psalmit 95:7; Jesaja 40:9-11; 

 Hesekiel 34:11-15,22-24; Miika 2:12,13;  

 Sakarja 11:4-6,7.

07. Messiaan Kaikkivaltius.

 Psalmit 8:7; Psalmit 107:25-29; 

 Psalmit 110:3;  Jesaja 22:22; Jesaja 40:10; 
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08. Messiaan Kaikkitietävyys.

 Psalmit 139:1-4; Jeremia 17:10.

09. Messiaan Kaikkivoipa läsnäolo.

 Psalmit 139:7-10.

10. Messiaan nöyryys ja köyhyys.

 Jesaja 42:2-4.

11. Messiaan kuuliaisuus.

 Psalmit 1:1-6; Psalmit 18:22-25; 

 Psalmit 40:8,9; Jesaja 53:7,8.

12. Messiaan täydellisyys.

 Psalmit 45:3; Jesaja 53:9; Miika 5:3.

13. Messiaan auktoriteetti.

 Toinen Mooseksen 3:6; 

 Viides Mooseksen 18:18,19; 

 Toinen Samuelin Kirja 23:1-4; Psalmit 98:9; 

 Psalmit 110:1,2; Sakarja 9:10.

14. Messias tekee tunnetuksi Jumalan kunnian.

 Psalmit 21:6; Psalmit 45:4,5; Jesaja 4:2; 

 Jesaja 12:1-6; Jesaja 49:3; Jesaja 60:1-5.

15. Messias on täynnä myötätuntoa.

 Psalmit 103:13; Psalmit 112:4; Jesaja 66:2; 

 Sakarja 11:7.

16. Messiaan voima.

 Toinen Mooseksen 17:6; Psalmit 45:6; Jesaja 

40:9-11; Jesaja 49:2,7; Miika 2:12,13.

17. Messiaan herkkyys ja heikkous.

 Psalmit 45:4,5; Jesaja 29:19.

18. Messiaan pyhyys, kauneus ja kunnia.

 Psalmit 17:15; Psalmit 21:6; Psalmit 45:2,3; 

 Psalmit 99:1-5; Korkea Veisu 5:16; 

 Jesaja 33:17-24; Jesaja 42:21; Daniel 10:5,6.

19. Messiaan mysteeri.

 Toinen Mooseksen 3:14; Psalmit 78:2.

  

20. Kuninkaan rakkaus Hänen ihmisiään 

kohtaan.

 Jesaja 62:4-9; Hoosea 2:15-23.

21. Messias on Valo.

 Toinen Samuelin Kirja 23:1-4; Psalmit 43:3; 

 Jesaja 2:5; 

 Jesaja 9:1-3; Jesaja 42:6,7,16; 

 Jesaja 60:19,20.

22. Jumalan ja Messiaan hyvyys.

 Toinen Mooseksen 15:1,2; Psalmit 86:15; 

 Psalmit 103:11,17; Jeremia 31:1-9.

23. Jumalan ja Messiaan armo.

 Ensimmäinen Mooseksen 28:14; Toinen 

 Mooseksen 33:19; Psalmit 45:3; 

 Psalmit 86:15; Jesaja 62:4-9; 

 Valitusvirret 3:25,26.

24. Jumalan ja Messiaan antaa iloa ja hyvyyttä 

vanhurskaille ja uskoville.

 Jesaja 29:19. 

    

C. Messiaan saapuminen.

01. Messiaan profetoitu syntymä.

 Ensimmäinen Mooseksen 3:15; 

 Psalmit 132:11,12; Jesaja 9:5,6; Jesaja 11:1-3; 

 Jesaja 49:1; 

 Jesaja 60:1-3; Jeremia 23:5,6; Jeremia 31:22; 

 Jeremia 33:14-15,22; Habakuk 2:3; 
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 Haggai 2:24; Sakarja 3:8.

02. Messiaan edelläkävijä ilmoitetaan.

 Jesaja 40:1-5; Malakia 3:1; Malakia 4:5,6.

03. Messiaan syntymäpaikka.

 Miika 5:1.

04. Messiaan elämä ennen Hänen ensimmäistä 

julkisuuteen astumista.

 Jesaja 7:14-16.

05. Beetlehemin lasten murhan profetia.

 Jeremia 31:15.

D. Messiaan auktoriteetti.
01. Messiaan voitelu.

 Psalmit 89:21; Sananlaskut 8:22-29; 

 Jesaja 61:1.

02. D. Messias Profeettana.

 Viides Mooseksen 18:15-19; Jesaja 50:4; 

 Jeremia 28:9; Hesekiel 33:32,33; 

 Malakia 4:5,6. 

03. D. Messias Pappina.

 Ensimmäinen Mooseksen 14:18; Toinen 

 Mooseksen 28:12,29,36-38; Psalmit 110:4; 

 Jeremia 33:14-18,22; 

 Sakarja 6:12,13,15.

04. D. Messias Kuninkaana.

 Ensimmäinen Mooseksen 49:8-12; 

 Neljäs Mooseksen 24:7,8,15-19; 

 Toinen Samuelin Kirja 7:12-16; 

 Ensimmäinen Aikakirja 17:11; 

 Psalmit 45:10,14-18; Psalmit 47:2-10; 

 Psalmit 72:7-19; Psalmit 93:1,2; 

 Psalmit 132:17,18; Sakarja 9:9.

05. Messias on Lunastaja.

 Job 19:25-27; Jesaja 41:8-20; 

 Jesaja 44:1-8,21,24-26; Jesaja 45:17; 

 Jesaja 47:4; Jesaja 52:7-12; Jesaja 59:18-20; 

 Jesaja 63:1-6; Jeremia 30:3-24; 

 Jeremia 33:14-18,22; Sefanja 3:9-20; 

 Sakarja 3:1-10; Sakarja 10:3-12.

06. Messias on Neuvonantaja.

 Jesaja 59:16.

07. Messias on Sovittelija.

 Viides Mooseksen 18:15-19; Jesaja 59:16.

08. Messias on Vakuus.

 Job 17:3; Jeremia 30:21,22.

09. Messias on Pelastaja.

 Psalmit 130:7,8; Jesaja 43:1-13,18-21; 

 Jesaja 25:9; Jesaja 30:18; Jesaja 45:21,22; 

 Jesaja 49:6; Jeremia 23:6; Jeremia 33:16.

10. Messias on Tuomari.

 Sakarja 3:1-10.

E. Messiaan työ ja 
palvelustehtävä.

01. Messiaan palvelustehtävä.

 Toinen Kuningasten Kirja 1:6,11,12; 

 Jesaja 28:15,16; 

 Jesaja 42:6,7,16; Jesaja 48:15-17.

02. Messiaan palveluksen paikka.

 Jesaja 8:23; Jesaja 41:25; Hoosea 11:1.

03. Messiaan kiusaukset.

 Psalmit 91:11,12.
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04. Messiaan voitto synnistä.

 Hoosea 13:14; Sakarja 13:1,2.

05. Messiaan ihmeteot.

 Psalmit 146:8; Jesaja 35:5-10; Jesaja 29:18.

06. Messiaan tehtävä ja ammatti.

 Jesaja 61:1-3.

07. Messiaan tarjoama pelastus.

 Psalmit 85:10; Jesaja 55:1,2,6.

08. Messiaan oikeudenmukaisuus.

 Ensimmäinen Mooseksen 3:21; 

 Psalmit 40:10,11; Psalmit 45:7,8; 

 Psalmit 85:11-14; Jesaja 32:1,2; Jesaja 46:13; 

 Jesaja 59:16,17; Jeremia 33:14-18,22.

09. Messiaan vanhurskaus.

 Toinen Samuelin Kirja 23:1-4; 

 Psalmit 45:4,5; 

 Psalmit 112:4; Jesaja 16:5.

10. Messias on myös Pakanoiden Messias.

 Ensimmäinen Mooseksen 12:3; 

 Ensimmäinen Mooseksen 26:3-5; 

 Viides Mooseksen 33:3; 

 Psalmit 2:8; Psalmit 22:24-32; Psalmit 46:11; 

 Psalmit 72:7-19; Psalmit 98:1-3; 

 Psalmit 102:14-23; 

 Jesaja 11:10-12; Jesaja 19:23-25; 

 Jesaja 24:13-16; Jesaja 42:2-4; 

 Jesaja 45:22-25; Jesaja 49:6; Jesaja 51:1-23; 

 Jesaja 52:15; Jesaja 55:4,5; Jesaja 56:6-8; 

 Jesaja 60:1-5; Jesaja 61:10,11; 

 Jesaja 62:1-3,10-12; Jesaja 65:1,2; 

 Jesaja 66:10-13,15-24; Jeremia 4:2; 

 Jeremia 10:7; Jeremia 16:19; 

 Aamos 9:11-15; Miika 4:1-4; Haggai 2:7-10; 

 Sakarja 2:1-13; Sakarja 8:1-23; 

 Sakarja 14:1-21; Malakia 1:11.

11. Messias antaa ikuisen elämän.

 Job 19:25; Psalmit 103:4; Jesaja 25:8; 

 Jesaja 55:3; Hoosea 13:14; 

 Hesekiel 37:11-14; Sakarja 2:1-13.

12. Messias täyttää Jumalan lain.

 Viides Mooseksen 11:18-20; 

 Toinen Samuelin Kirja 22:20-25; 

 Psalmit 1:1-6; 

 Psalmit 40:7; Psalmit 119:97-103; 

 Jesaja 42:2-4.

13. Jumala vahvistaa Messiaan palvelutehtävän.

 Psalmit 20:5-7; Psalmit 89:23,28-30; 

 Jesaja 42:1.

14. Messias voittaa kuoleman ja pimeyden.

 Psalmit 49:16; Psalmit 86:12,13; 

 Psalmit 110:1; Hoosea 13:14.

15. Messias tuo hyviä uutisia.

 Psalmit 96:1-3; Jesaja 9:1-3; Jesaja 41:26,27; 

 Jesaja 52:7-12; Jesaja 61:1-3; 

 Hesekiel 33:32,33.

16. Messias siunaa kansansa.

 Psalmit 21:7,8; Psalmit 45:10,14-16; 

 Psalmit 132:13-16; Jesaja 4:2; Jooel 2:18-27.

17. Messias on rakentava Jumalan temppelin.

 Ensimmäinen Aikakirja 17:12; 

 Psalmit 118:22-24; 

 Jesaja 66:1; Jeremia 31:1-9; 

 Hesekiel 37:26-28; Sakarja 1:16,17; 

 Sakarja 6:12,13,15.

18. Messias elää kansansa keskellä.

 Toinen Mooseksen 25:8,9; 
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 Toinen Mooseksen 29:45,46; 

 Kolmas Mooseksen 26:11,12; 

 Psalmit 46:5-12; 

 Jesaja 12:1-6; Hesekiel 37:21-28; 

 Sefanja 3:9-20; Sakarja 2:1-13.

19. Messias tuo lohdutusta.

 Jesaja 51:3; Jesaja 52:9; Jesaja 66:10-13; 

 Sakarja 1:16,17.

20. Messias tekee uuden liiton.

 Jesaja 49:8-26; Jesaja 55:3; Jesaja 59:21; 

 Jesaja 61:4-9; Jesaja 62:4-9; 

 Jeremia 31:31-34; Jeremia 32:37-41; 

 Jeremia 50:4-7,19,20; Hesekiel 16:60-63; 

 Hesekiel 37:21-28; Hoosea 2:15-23; 

 Aamos 9:11-15.

21. Messias antaa synnit anteeksi.

 Psalmit 103:3,12; Jesaja 55:7; 

 Jeremia 33:6-13; Jooel 3:21; Miika 7:15-20.

22. Messiaan työnteko siunataan.

 Ensimmäinen Mooseksen 22:17,18; 

 Ensimmäinen Mooseksen 28:14; 

 Psalmit 89:25; Jesaja 40:9-11; Jesaja 49:4; 

 Jesaja 53:10-12; Jesaja 55:10,11; 

 Jesaja 62:10-12; Hesekiel 17:22-24; 

 Aamos 8:11.

23. Messias käännyttää kansansa.

 Psalmit 51:19; Jesaja 57:15-19; 

 Hesekiel 11:17-20; Hoosea 2:15-23; 

 Hoosea 3:4; 

 Hoosea 6:1,2; Malakia 4:5,6.

24. Messias tuo rauhan.

 Jesaja 54:10-13; Jesaja 57:15-19; 

 Jesaja 66:10-13; Jeremia 28:9; 

 Jeremia 33:6-13; Miika 5:4; 

 Sakarja 9:10-12.

25. essiaseen uskotaan ja Häntä ylistetään.

 Psalmit 8:2-3; Psalmit 22:23; 

 Psalmit 45:17,18; Psalmit 103:22; 

 Jesaja 8:13-15; Habakuk 2:4; 

 Sakarja 11:10,11.

26. Messiaan lunastustyö.

 Neljäs Mooseksen 21:9; Psalmit 53:7; 

 Psalmit 89:20; Psalmit 95:7-11; 

 Psalmit 103:4; 

 Psalmit 107:1-3; Psalmit 130:7,8; 

 Psalmit 147:3,6; Jesaja 40:1-5; Jesaja 49:6; 

 Jesaja 63:7-9; Hesekiel 34:11-15,22-31; 

 Daniel 9:24.

27. Uuden sydämen ja hengen antamisnen.

 Psalmit 51:19; Psalmit 103:5; 

 Hesekiel 11:17-20; Hesekiel 36:26,27; 

 Hesekiel 37:9,10,14; Hesekiel 39:29; 

 Jooel 2:28,29.

F. Messiaan kärsimys ja 
kuolema.

01. Messiaan kuolema ennustetaan.

 Psalmit 16:8-11; Psalmit 22:1,2; 

 Psalmit 91:14-16; Daniel 9:25-26; 

 Sakarja 13:7.

02. Messiaan tulo Jerusalemiin ennustetaan.

 Psalmit 118:26,27; Sakarja 9:9.

03. Messias torjutaan.

 Psalmit 62:4,5; Psalmit 118:22-24; 

 Jesaja 5:1,2; Jesaja 8:13-15; 

 Jesaja 29:10,13,14; Jesaja 49:4,5,7; 

 Jesaja 53:3; Jesaja 65:1,2; 
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 Sakarja 11:8; Sakarja 12:1-14.

04. Messiaan torjumisen seuraukset.

 Daniel 9:25-27; Sakarja 11:10,11.

05. Messias petetään.

 Psalmit 41:6-10; Psalmit 55:5,6,13-15; 

 Psalmit 109:8; Jesaja 29:18; Sakarja 11:12,13.

06. Messias jätetään yksin.

 Psalmit 88:15-19; Sakarja 13:7.

07. Messiaan syyttö ja oikeudenkäynti.

 Psalmit 27:12; Psalmit 35:11,12; 

 Psalmit 41:6-10; Psalmit 109:1-5.

08. Messiaan kuolemn yksityiskohdat.

 Psalmit 22:2,3,7-19; Psalmit 34:21; 

 Jesaja 53:9; Aamos 8:9; Sakarja 12:1-14.

09. Messiaan uhri ja sovitus.

 Jesaja 53:4-6,10-12.

10. Messias hyväksyy kuoleman.

 Psalmit 31:5,6; Psalmit 40:8.

11. Messiaan kärsimys.

 Viides Mooseksen 21:23; Psalmit 18:5-7; 

 Psalmit 27:2; Psalmit 31:12-16; 

 Psalmit 35:19; 

 Psalmit 38:13,14,21; Psalmit 40:15; 

 Psalmit 42:8; Psalmit 55:5,6,13-15; 

 Psalmit 69:5,9-10; 

 Psalmit 102:1-12; Psalmit 109:25; 

 Psalmit 110:7; Jesaja 50:3; Jesaja 53:1,2; 

 Jesaja 63:1-6; Valitusvirret 3:30; Sakarja 11:8.

12. Messias kokee vastarintaa.

 Psalmit 2:1-3; Psalmit 35:4-6; 

 Psalmit 41:6-10; Psalmit 69:5.

13. Messiaan kärsimyksen yksityiskohdat.

 Toinen Mooseksen 12:46; 

 Psalmit 69:20-22,27; 

 Psalmit 88:15-19; Psalmit 129:3; 

 Jesaja 50:7-9;

 Jesaja 52:14; Jesaja 53:1-8; Miika 4:14. 

14. Messiaaseen ei uskota.

 Jesaja 6:9,10; Jesaja 53:1,2.

G. Messiaan ylösnousemus ja 
taivaaseen meno.

01. Messiaan ylösnousemus ennustetaan.

 Job 19:25-27; Psalmit 16:8-11; Psalmit 30:4; 

 Psalmit 40:3,4; Psalmit 49:16; Psalmit 71:20; 

 Psalmit 91:14-16; Jesaja 53:10,11; 

 Joona 1;17; Joona 2:2-7.

02. Messiaan ylösnousemus ennustetaan.

 Psalmit 24:3,7-10; Psalmit 47:2-10; 

 Psalmit 68:19.

03. Messiaan koroittaminen ennustetaan.

 Psalmit 91:14-16; Psalmit 110:7; 

 Jesaja 52:13; Hesekiel 21:26,27. 

04. Messias antaa Pyhän Henkensä.

 Psalmit 68:19; Sananlaskut 1:23; 

 Jesaja 32:15-18; Jesaja 44:3-4; 

 Hesekiel 36:8-38; Hesekiel 39:29; 

 Jooel 2:28,29; Sakarja 12:10.

05. Messias tulee näkemään hedelmän.

 Psalmit 1:3; Jesaja 60:21; 

 Jesaja 61:11; Hoosea 14:4-8. 

06. Pyhän Hengen asuinpaikka.

 Jesaja 57:15-19; Jeremia 31:33; 
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 Hesekiel 11:19; Hesekiel 36:26,27; 

 Hesekiel 37:9,10.

H. Messiaan tulevaisuus.

01. Messiaan tuleminen ennustettu.

 Psalmit 50:3-6; Psalmit 96:13; Jesaja 25:6-12; 

 Jesaja 65:17-25; Jesaja 66:15,16; 

 Daniel 7:13,14,18,22,27; Habakuk 2:3; 

 Sakarja 12:1-14; Sakarja 14:1-21.

02. Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

 Ensimmäinen Samuelin Kirja 2:10; 

 Psalmit 2:4-6,9-12; 

 Psalmit 50:2-6; Psalmit 68:1-5; 

 Psalmit 75:8,9; Psalmit 96:7-13; 

 Psalmit 97:1-6; Psalmit 98:4-9; 

 Psalmit 110:1,2,5,6; 

 Psalmit 149:6-9; Jesaja 2:4; Jesaja 11:4,5; 

 Jesaja 24:18-23; Jesaja 26:19-21; 

 Jesaja 27:1-3,6,12,13; Jesaja 51:5,6; 

 Jesaja 59:18-20; Jesaja 63:1-6; 

 Jesaja 66:15-24; Hesekiel 38:16-23; 

 Daniel 12:1,2; Jooel 2:1-17,30-32; 

 Jooel 3:1-21; Sakarja 11:9; Sakarja 13:8,9; 

 Malakia 3:2-5,16-18; Malakia 4:1-4.

03. Messiaan tuleva Valtakunta.

 Ensimmäinen Mooseksen 49:8-12; 

 Neljäs Mooseksen 24:7,8,15-19; 

 Ensimmäinen Samuelin Kirja 2:10; 

 Toinen Samuelin Kirja 7:12-16; 

 Ensimmäinen Aikakirja 17:14; 

 Psalmit 2:4-6,8-12; 

 Psalmit 22:24-32; Psalmit 45:8,9,17,18; 

 Psalmit 46:5-12; Psalmit 47:2-9; 

 Psalmit 50:2-6; Psalmit 53:7; Psalmit 65:3.

 Psalmit 67:2-7; Psalmit 68:1-5; 

 Psalmit 72:7-19; Psalmit 85:11-14; 

 Psalmit 86:9; 

 Psalmit 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 

 Psalmit 96:7-13; Psalmit 97:1-6; 

 Psalmit 98:4-9; Psalmit 99:1-5; 

 Psalmit 102:14-23; Psalmit 107:1-3; 

 Psalmit 110:1-3,5,6; Psalmit 130:7,8; 

 Psalmit 132:11-18; Psalmit 138:4,5;  

 Psalmit 145:10-13; Psalmit 147:2,13,14,20; 

 Psalmit 149:1-5; Jesaja 2:2-5; Jesaja 4:2,6; 

 Jesaja 6:1-4; Jesaja 10:20-22; Jesaja 11:4-12; 

 Jesaja 12:1-6; Jesaja 14:1-3; Jesaja 16:5; 

 Jesaja 17:7; Jesaja 19:23-25; 

 Jesaja 24:13-16,18-23; Jesaja 25:6-12; 

 Jesaja 26:1-4; Jesaja 27:1-3,6,12,13; 

 Jesaja 29:22-24; Jesaja 30:18-33; 

 Jesaja 32:1,2,15-18; Jesaja 33:17-24; 

 Jesaja 35:5-10; Jesaja 40:1-5,9-11; 

 Jesaja 41:8-20; Jesaja 42:2-4,6,7,16; 

 Jesaja 43:1-13,18-21; Jesaja 44:1-8,21-24,26; 

 Jesaja 45:17,18,22-25; Jesaja 46:3,4,13; 

 Jesaja 49:6-26; Jesaja 51:1-23; Jesaja 52:7-12; 

 Jesaja 54:1-17; Jesaja 55:12,13; Jesaja 56:6-8; 

 Jesaja 59:18-21; Jesaja 60:1-21; 

 Jesaja 61:4-11; Jesaja 62:1-12; 

 Jesaja 63:7-9; Jesaja 65:17-25; 

 Jesaja 66:15-24; Jeremia 3:14-19; 

 Jeremia 12:15; Jeremia 15:19-21; 

 Jeremia 16:14,15,19; Jeremia 23:3-8; 

 Jeremia 24:6,7; Jeremia 29:14; 

 Jeremia 30:3-24; Jeremia 31:1-9,31-34; 

 Jeremia 32:37-41; Jeremia 33:6-13; 

 Jeremia 50:4-7,19,20; Hesekiel 11:17-20; 

 Hesekiel 20:34-42; Hesekiel 34:11-31; 

 Hesekiel 36:8-38; Hesekiel 37:1-14,21-28; 

 Hesekiel 38:23; Hesekiel 39:6-8,21-29; 

 Hesekiel 47:6-23; Daniel 2:34,35,44,45; 

 Daniel 7:13,14,18,22,27; Daniel 12:1,3; 

 Hoosea 1:10,11; Hoosea 2:15-23; 

 Hoosea 3:5; Hoosea 6:1-3; Hoosea 13:14; 

 Hoosea 14:4-8; 
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 Jooel 2:18-27; Jooel 3:1-21; Aamos 9:11-15; 

 Obadja 1:17-21; Miika 2:12,13; 

 Miika 4:1-4,7; Miika 5:2,3; Miika 7:15-20; 

 Habakuk 2:14; Sefanja 3:9-20; 

 Haggaí 2:7-10; Sakarja 1:16,17; 

 Sakarja 2:1-13; Sakarja 3:1-10; 

 Sakarja 6:12,13,15; Sakarja 8:1-23; 

 Sakarja 9:10-12; Sakarja 10:3-12; 

 Sakarja 12:1-14; Sakarja 13:1-2,8,9; 

 Sakarja 14:1-21; Malakia 1:11; 

 Malakia 3:2-5,16-18; Malakia 4:1-4. 

04. Messiaan valtaistuin.

 Psalmit 45:7; Jesaja 9:5,6.

05. Messiaan tuleva kunnia ja voima.

 Psalmit 46:5-12; Psalmit 61:7,8; 

 Psalmit 72:7-19; Psalmit 95:1-3; 

 Psalmit 102:14-23; Jesaja 25:6-12; 

 Jesaja 60:8-21; Jesaja 65:17-25.

06. Messiaan esirukous.

 Jesaja 53:12,; Jesaja 59:16.

07. Messias tulee istumaan Jumalan oikealla 

puolella.

 Psalmit 80:15,16,18; Psalmit 110:1-2.

08. Messiaan ikuinen elämä.

 Psalmit 61:7,8.

09. Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

 Psalmit 91:13; Jesaja 4:3; Jesaja 10:20-22; 

 Jesaja 14:1-3; Jesaja 17:7; 

 Jesaja 27:1-3,6,12,13; 

 Jesaja 33:17-24; Jesaja 35:5-10;

 Jesaja 41:8-20; Jesaja 43:1-13,18-21; 

 Jesaja 45:22-25; Jesaja 46:3,4,13; 

 Jesaja 49:8-26; Jesaja 52:7-12; Jesaja 54:1-17; 

 Jesaja 56:6-8; Jesaja 57:15-18; Jesaja 59:21; 

 Jesaja 60:6-21; Jesaja 61;4-9,10,11; 

 Jesaja 62:1-12; Jesaja 65:8-10; 

 Jesaja 66:15-24; Jeremia 3:14-19; 

 Jeremia 12:15; Jeremia 15:19-21; 

 Jeremia 16:14,15,19; Jeremia 23:3,4,7,8; 

 Jeremia 24:6,7; Jeremia 29:14; 

 Jeremia 30:3-24; Jeremia 32:37-41; 

 Jeremia 33:6-18,22; Hesekiel 20:34-42; 

 Hesekiel 34:11-31; Hesekiel 36:8-38; 

 Hesekiel 37:1-14; Hesekiel 39:6-8,21-29; 

 Daniel 9:27; Hoosea 1:10,11; 

 Hoosea 2:15-23; Hoosea 3:4; Aamos 9:11-15; 

 Obadja 1:17-21; 

 Miika 2:12,13; Miika 4:1-4,7; 

 Miika 7:15-20; Sefanja 3:9-20; Haggai 2:7-10; 

 Sakarja 1:16,17; Sakarja 2:1-13; 

 Sakarja 3:1-10; Sakarja 8:1-23; 

 Sakarja 9:10-12; Sakarja 10:3-12; 

 Sakarja 12:1-14; Sakarja 13:8,9; 

 Sakarja 14:1-21; Malakia 4:1-4.

10. Iankaikkisen rauhan Valtakunnan profetia.

 Jesaja 9:6; Jesaja 11:6-9; 

 Hesekiel 37:1-14,21-28; 

 Daniel 2:34,35,44,45; 

 Daniel 7:13,14,18,22,27; Hoosea 2:15-23; 

 Jooel 3:1-21.

11. Messias kirkastetaan.

 Jesaja 4:2; Jesaja 43:21; Jesaja 44:23; 

 Jesaja 49:3; Jesaja 60:21; Jesaja 61:3; 

 Daniel 7:13,14.

I. Messias uhrauksissa 
juhlissa.

01. Poltto -ja lihauhrit edustavat Messiaan työtä - 

ylistetty pelastaja.

  Kolmas Mooseksen 1:5,13; Kolmas 
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 Mooseksen 2:1,2.

02. Polttouhri osoittaa Messiaan työhön - 

vapaaehtoinen uhri.

 Kolmas Mooseksen 7:16.

03. Polttouhri osoittaa Messiaan työtä - tahraton 

uhri - jatkuva polttouhri.

 Kolmas Mooseksen 22:17-21; Neljäs 

 Mooseksen 28:3,4.

04. Sovintouhri ja kiitospäivän uhri edustavat 

Messiaan työtä.

 Kolmas Mooseksen 3:1-5,16; Psalmit 51:17.

05. Syntiuhri viittaa Messiaan työhön.

 Kolmas Mooseksen 4:3-12; Kolmas 

 Mooseksen 4:27-29.

06. Sovituksen päivä viittaa Messiaan työhön.

 Kolmas Mooseksen 16:1-31; Kolmas 

 Mooseksen 17:11.

07. Punaisen hiehon uhri viittaa Messiaan 

työhön.

 Neljäs Mooseksen 19:2,3,9.

08. Pääsiäisjuhla viittaa Messiaan työhön.

 Toinen Mooseksen 12:5-14, 22-24.

09. Happamattoman leivän juhla viittaa 

Messiaan työhön.

 Kolmas Mooseksen 23:6-8.

10. Ensimmäinen viljankynttönippu viittaa 

Messiaan ylösnousemukseen.

 Kolmas Mooseksen 23:9-14.

11. Ensihedelmien juhla, 50 päivää Pääsiäisen 

jälkeen viittaa Pyhän Hengen vuodatukseen.

    Kolmas Mooseksen 23:15-21.

12. Tabernaakkelin juhla suhteessa Messiaan 

työhön.

    Kolmas Mooseksen 23:33-43.  
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Muut Pyhien Kirjoitusten jakeet viittaavat

Messiaan Valtakunnan tulemiseen.

Messiaan ensimmäinen saapumisessa

Valtakunta on tullut lähelle, mutta Valtakunta

tullaan ymmärtämän täysin vasta Hänen toisella 

tulemisellaan.

Alla mainitut jakeet viittaavat Valtakuntaan.

Tilan säästämiseksi päätimme olla 

mainitsematta kaikkia

tähän viittaavia jakeita, mutta viittamme 

kuvakoodien

avulla alapuolella mainittuihin jaerykelmiin.

Nämä koodit ovat #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7.

Messiaan tuleva Valtakunta sinä päivänä:

#1 Messiaan Valtakunnan Voima, suuruus ja 

kunnia.

Ensimmäinen Mooseksen 49:10; Neljäs 

Mooseksen 24:17-19; 

Ensimmäinen Samuelin Kirja 2:10; Toinen 

Samuelin Kirja  7:12-16; 

Psalmit 2:6-12; Psalmit 8:2-3; 

Psalmit 21:5; Psalmit 45; Psalmit 46:6-12; 

Psalmit 47:3,4,8-10; Psalmit 48:2-4,9-15;

Psalmit 50:2-6; Psalmit 61:7,8;

Psalmit 66:1-5; Psalmit 67:2-8; 

Psalmit 68:1-5; Psalmit 72:6-20; 

Psalmit 85:2-4,10-14; Psalmit 86:9; 

Psalmit 89:1-5,26-29,36,37; Psalmit 93:1; 

Psalmit 95:3-7; Psalmit 96:1-13; Psalmit 97:1,6; 

Psalmit 98:1-9; Psalmit 99:1-4; Psalmit 110:1-6; 

Psalmit 130:7,8; Psalmit 132:11-14; 

Psalmit 138:4,5; Psalmit 145:10-13; 

Psalmit 149:1-9; Jesaja 2:10-22; Jesaja 9:5,6; 

Jesaja 11:2-10; Jesaja 16:5; Jesaja 24:19-23; Jesaja 

26:1-4; Jesaja 32:1-5,13-20;  Jesaja 33:17-24; 

Jesaja 35:1-10; Jesaja 40:5,9-11; Jesaja 41:18-20; 

Jesaja 42:4,13,16; Jesaja 49:7; 

Jesaja 52:1-3,10,13; Jesaja 63:1-6; Jesaja 65:13-25; 

Jesaja 66:10-17,22-24; Jeremia 23:5; 

Hesekiel 40-48; Daniel 2:35,44; Daniel 4:3; 

Daniel 7:13,14,18,27; Daniel 12:1-3; Jooel 2; 

Jooel 3; Obadja 1:17-21; Miika 4:13; 

Habakuk 2:14; Sefanja 2:11; 

Sakarja 6:12,13; Sakarja 9:9-12; 

Sakarja 10:11,12; Sakarja 14:9; 

Malakia 4:1-6; Matteuksen 6:10; 

Matteuksen 19:28; Matteuksen 28:18; 

Luukkaan 1:32,33; Luukkaan 22:29; 

Johanneksen 17:24; Johanneksen 18:36; 

Apostolien Teot 1:6,7; 

Kirje Roomalaisille 8:19-23; Kirje Roomalaisille 

14:17; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 

15:24,25; Kirje Efesolaisille 1:10,20; 

Kirje Filippiläisille 2:9; Ensimmäinen Kirje 

Tessalonikalaisille 2:12; Ensimmäinen Kirje 

Timoteukselle 6:15; Kirje Heprealaisille 1:8; 

Kirje Heprealaisille 2:5-9; Ensimmäinen 

Pietarin Kirje 1:3-5; 

Johanneksen Ilmestys 6:2; Johanneksen 

Ilmestys 11:15; Johanneksen Ilmestys 12:10; 

Johanneksen Ilmestys 19:15,16; Johanneksen 

Ilmestys 20:1-6.  

#2 Israelin kääntyminen ja valinta.

Kolmas Mooseksen 26:40-45; 

Viides Mooseksen 4:29-31; 

Viides Mooseksen 30:1-10; 

Viides Mooseksen 33:28,29; Psalmit 47:5; 

Psalmit 69:36,37; Psalmit 85:9-14;  

Psalmit 102:14,17,18,22; Psalmit 106:5; 

Psalmit 121; Psalmit 126; Psalmit 130:7,8; 

Jesaja 4:2-6; Jesaja 12:1-6; Jesaja 14:1-3; 

Jesaja 26:1-4; Jesaja 27:6; Jesaja 29:18-24; Jesaja 

30:18-26; Jesaja 40:1,2; 

Jesaja 41:8-20; Jesaja 44:1-8,21-24,26; Jesaja 

45:17,18,22-25; Jesaja 46:13; 

Jesaja 49:6-26; Jesaja 51; 

Jesaja 54:1-14,17; Jesaja 55:1-3; 
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Jesaja 59:16-21; Jesaja 60:10,15-18,21,22; 

Jesaja 61:1-11; Jesaja 62; 

Jesaja 65:8-10; Jeremia 3:14-16, 18,19;

Jeremia 23:4-6; Jeremia 30:18-24; 

Jeremia 31:1-7,16-40; Jeremia 32:38-44; Jeremia 

33:6-22,26; Jeremia 50:4-7,20; Hesekiel 16:60-63; 

Hesekiel 34:20-31; 

Hesekiel 36:8-15,26-38; Hesekiel 37:1-28; 

Hoosea 1:7,11; Hoosea 2:14-23; Hoosea 3:5; 

Hoosea 14:5,6; Aamos 9:11-15; Miika 4:7; 

Miika 5:2-15; Miika 7:14-20; Sefanja 3:11-19; 

Sakarja 1:12-17; Sakarja 2:1-5,10,12,13; Sakarja 

3:10; Sakarja 8:3-7,9-19; 

Sakarja 9:10-17; Sakarja 10:3-7; 

Sakarja 12:1-14; Sakarja 13:1,2,8,9; 

Sakarja 14:1-21; Malakia 3:1-6,11,12,16-18;

Apostolien Teot 15:16-18; Kirje Roomalaisille 

9:27,28; Kirje Roomalaisille 11:1-36; Kirje 

Galatalaisille 3:17; 

Kirje Heprealaisille 8:6-12; Kirje Heprealaisille 

10:16,17;                         

#3 Israelin paluu.

Viides Mooseksen 30:3-5; Psalmit 14:7; 

Psalmit 53:7; Psalmit 106:47; Psalmit 107:2,3; 

Psalmit 147:2; Jesaja 10:20-22; Jesaja 11:11-16; 

Jesaja 27:12,13; Jesaja 35:8-10; Jesaja 43:5,6; 

Jesaja 49:6,12,22; Jesaja 51:11; 

Jesaja 52:8-10; Jesaja 54:7; Jesaja 56:8; 

Jesaja 60:3-11; Jesaja 66:20-21; 

Jeremia 3:18,19; Jeremia 12:15; 

Jeremia 15:19-21; Jeremia 16:14,15; 

Jeremia 23:3,7,8; Jeremia 30:3,10,11,17; 

Jeremia 31:8-14,17; Jeremia 32:37; 

Jeremia 46:27-28; Jeremia 50:19; 

Hesekiel 11:17-20; Hesekiel 20:34-44; 

Hesekiel 28:24-26; Hesekiel 34:11-14; 

Hesekiel 36:24-27; Hesekiel 37:21; 

Hesekiel 39:25-29; Hoosea 1:11; 

Hoosea 14:7-8; Miika 2:12,13; Miika 4:6; Sefanja 

3:18-20; Sakarja 1:17; 

Sakarja 8:7,8; Sakarja 10:8-10; 

Johanneksen 11:52; Kirje Efesolaisille 1:10.

#4 Pakanat tulevat myös.

Ensimmäinen Mooseksen 26:4; Viides 

Mooseksen 32:43; 

Psalmit 22:28-32; Psalmit 72:11,17; Psalmit 

86:9; Psalmit 96:10; Psalmit 102:16-23; Psalmit 

117:1; Jesaja 2:2-6; Jesaja 5:26; Jesaja 11:10,12; 

Jesaja 19:16-25; Jesaja 25:6-12; Jesaja 26:2; Jesaja 

43:9; Jesaja 51:5; Jesaja 55:5; 

Jesaja 56:6-7; Jesaja 60:3-7, 10-14; 

Jesaja 62:10; Jesaja 66:18-23; Jeremia 3:17; 

Jeremia 4:2; Jeremia 10:6,7; Jeremia 16:19; 

Daniel 7:18,25-27; Miika 4:1-4; Haggai 2:6,7;  

Sakarja 2:11;  Sefanja 3:8-10; 

Sakarja 8:3,20-23; Sakarja 14:16-19; Maleach 

1:11; Markuksen 11:17; Johanneksen 10:16; 

Kirje Roomalaisille 3:29; Kirje Roomalaisille 

15:9-12; 

Kirje Galatalaisille 3:8; Kirje Efesolaisille 2:11-

13; Kirje Heprealaisille 2:11-13; 

Kirje Heprealaisille 12:23; Johanneksen 

Ilmestys 7:9-12; Johanneksen Ilmestys 15:4; 

Johanneksen Ilmestys 21:24-26; Johanneksen 

Ilmestys 22:2.

#5 Messiaan paluu ja ylösnousemus kuolleista.

Psalmit 68:22,23; Psalmit 71:20; 

Psalmit 126:5,6; Jesaja 25:8; Jesaja 26:19; 

Hoosea 13:14; Daniel 12:13; Matteuksen 22:32; 

Matteuksen 24:27-51; Matteuksen 26:64; 

Markuksen 13:24-37; Luukkaan 12:37; 

Luukkaan 14:13-15; Luukkaan 20:34-37; 

Luukkaan 21:22-36; Luukkaan 22:29; Luukkaan 

23:43; Johanneksen 3:21; Johanneksen 5:28,29; 

Johanneksen 6:39,40; Johanneksen 8:51; 

Johanneksen 11:25,26; Johanneksen 12:25,26; 

Johanneksen 14:2,3; Johanneksen 17:24; 
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Apostolien Teot 2:6-8; Apostolien Teot 23:6-8; 

Apostolien Teot 26:6-8; Kirje Roomalaisille 

8:17,24; 

Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 6:14; 

Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 15:1-58; 

Toinen Kirje Korinttilaisille 4:14,17; Kirje 

Efesolaisille 1:10; 

Kirje Filippiläisille 2:10,11; Kirje Filippiläisille 

3:20,21; Kirje Kolossalaisille 3:4; Ensimmäinen 

Kirje Tessalonikalaisille 1:10; 

Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 4:14-17; 

Toinen Kirje Tessalonikalaisille 1:7-10; 

Toinen Kirje Tessalonikalaisille 2:7,8; 

Toinen Kirje Timoteukselle 2:11,12,18; Toinen 

Kirje Timoteukselle 4:8; Kirje Heprealaisille 

1:13; Kirje Heprealaisille 11:13,35; 

Ensimmäinen Pietarin Kirje 1:4-9; 

Ensimmäinen Pietarin Kirje 4:13; Ensimmäinen 

Pietarin Kirje 5:4; 

Toinen Pietarin Kirje 1:11; Ensimmäinen 

Johanneksen Kirje 3:2; Juudaksen Kirje 1:14; 

Johanneksen Ilmestys 1:6,7; Johanneksen 

Ilmestys 2:26,27; Johanneksen Ilmestys 3:21; 

Johanneksen Ilmestys 5:1-14; Johanneksen 

Ilmestys 7:3,4; Johanneksen Ilmestys 10:7; 

Johanneksen Ilmestys 11:15; Johanneksen 

Ilmestys 12:10; Johanneksen Ilmestys 15:3,4; 

Johanneksen Ilmestys 20:1-6. 

#6 Tuomiopäivä.

Ensimmäinen Mooseksen 18:25; Psalmit 1:4; 

Psalmit 9:8; 

Psalmit 68:1-5; Psalmit 73:20; Psalmit 96:11-13; 

Psalmit 98:9; Psalmit 122:5; Saarnaaja 12:14; 

Jesaja 5:30; Jesaja 13:1-22; Jesaja 30:8,27-30; 

Jesaja 34:1-4; Jesaja 66:15,16; Daniel 7:9,10; 

Daniel 12:1,2; Jooel 2:1,10,11,30-32; 

Jooel 3:12-16; Miika 1:3,4; Naahum 1:5,6; 

Sefanja 1:14-18; Malakia 3:5,16-18; 

Matteuksen 8:11,12; Matteuksen 10:28; 

Matteuksen 11:21-24; Matteuksen 12:36,41,42; 

Matteuksen 13:40-43; Matteuksen 19:28; 

Matteuksen 24:50,51; Matteuksen 25:21,23,31-

46; Markuksen 9:43-48; Luukkaan 10:12-14; 

Luukkaan 19:27; Luukkaan 20:35,36; Luukkaan 

22:30; 

Johanneksen 5:24-29; Johanneksen 12:31,32; 

Apostolien Teot 10:42; Apostolien Teot 17:31; 

Apostolien Teot 24:15; Kirje Roomalaisille 2:5-

16; Kirje Roomalaisille 14:10-12; Ensimmäinen 

Kirje Korinttilaisille 3:12-15; 

Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 4:5; 

Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 6:1-3; 

Toinen Kirje Korinttilaisille 5:10; Kirje 

Kolossalaisille 3:6; 

Toinen Kirje Timoteukselle 4:1; Kirje 

Heprealaisille 6:2; 

Toinen Pietarin Kirje 2:9; Toinen Pietarin 

Kirje 3:7; Ensimmäinen Johanneksen Kirje 

4:17; Juudaksen Kirje 1:6,13-15; Johanneksen 

Ilmestys 2:11; 

Johanneksen Ilmestys 3:4,5; Johanneksen 

Ilmestys 6:12-17; Johanneksen Ilmestys 

11:18,19; Johanneksen Ilmestys 14:1-11; 

Johanneksen Ilmestys 17:14-16; Johanneksen 

Ilmestys 19; Johanneksen Ilmestys 20:10-15;  

#7 Uusi taivas ja uusi maa.

Psalmit 48:8; Jesaja 60:18-20; 

Jesaja 65:17-19; Jesaja 66:22-24; 

Matteuksen 8:11; Matteuksen 24:35; 

Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 15:24,25; 

Kirje Galatalaisille 4:26; 

Kirje Heprealaisille 10:12,13; Kirje 

Heprealaisille 11:10; 

Kirje Heprealaisille 12:22-28; Toinen Pietarin 

Kirje 3:7-13; 

Johanneksen Ilmestys 3:12,21; Johanneksen 

Ilmestys 16:20; Johanneksen Ilmestys 21, 22. 
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C01 Messiaan profetoitu syntymä.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 3:15 Ja minä 

panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun 

siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on 

polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä 

sitä kantapäähän."

NELJÄS MOOSEKSEN 21:8 Silloin Herra sanoi 

Moosekselle: "Tee itsellesi käärme ja pane 

se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka 

siihen katsoo, jää eloon".

9 Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani 

sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten 

purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, 

niin hän jäi eloon.

JESAJA 53:10 Mutta Herra näki hyväksi 

runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. 

Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, 

saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja 

Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.

MATTEUKSEN 27:50 Niin Jeesus taas 

huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.

51 Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia 

ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot 

halkesivat,

MATTEUKSEN 28:5 Mutta enkeli 

puhutteli naisia ja sanoi heille: "Älkää te 

peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän 

Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu.

6 Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut 

ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa 

paikkaa, jossa hän on maannut.

LUUKKAAN 2:10 Mutta enkeli sanoi heille: 

"Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan 

teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle 

kansalle:

11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka 

on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

JOHANNEKSEN 3:14 Ja niinkuin Mooses 

ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää 

Ihmisen Poika ylennettämän,

KIRJE GALATALAISILLE 3:19 Mitä 

varten sitten on laki? Se on rikkomusten 

tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen 

asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle 

lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien 

kautta, välimiehen kädellä.

KIRJE GALATALAISILLE 4:4 Mutta 

kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, 

vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,

5 lunastamaan lain alaiset, että me 

pääsisimme lapsen asemaan.

KIRJE HEPREALAISILLE 2:14 Koska 

siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä 

yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän 

kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli 

kuolema vallassaan, se on: perkeleen,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 12:9 Ja suuri 

lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi 

ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin 

villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen 

enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 20:10 Ja 

perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- 

ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä 

profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, 

aina ja iankaikkisesti.

Katso myös: Neljäs Mooseksen 21:6,7; Markuksen 16:18; 
Luukkaan 10:19; Apostolien Teot 28:3-6.
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E09 Messiaan vanhurskaus.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 3:21 Ja Herra 

Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa 

puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 3:7 Silloin 

aukenivat heidän molempain silmät, ja he 

huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat 

yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen 

vyöverhot.

JESAJA 61:10 Minä iloitsen suuresti 

Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun 

Jumalassani, sillä hän pukee minun 

ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut 

vanhurskauden viittaan, yljän kaltaiseksi, 

joka kantaa juhlapäähinettä niinkuin 

pappi, ja morsiamen kaltaiseksi, joka on 

koruillansa kaunistettu.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 4:4 Ja 

valtaistuimen ympärillä oli kaksikymmentä 

neljä valtaistuinta, ja niillä valtaistuimilla 

istui kaksikymmentä neljä vanhinta, 

puettuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli 

päässänsä kultaiset kruunut.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:9 Tämän 

jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri 

joukko, jota ei kukaan voinut lukea, 

kaikista kansanheimoista ja sukukunnista 

ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat 

valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä 

puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja 

heillä oli palmut käsissään,

10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen: 

"Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka 

valtaistuimella istuu, ja Karitsalta".

11 Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä 

valtaistuimen ja vanhinten ja neljän 

olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen 

valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat 

Jumalaa,

12 sanoen: "Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus 

ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän 

Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!"

13 Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: 

"Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin 

puetut, ja mistä he ovat tulleet?"

14 Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät 

sen". Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, 

jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja 

he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne 

Karitsan veressä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:2 Ja pyhän 

kaupungin, uuden Jerusalemin, minä 

näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan 

tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, 

miehellensä kaunistettu.

Katso myös: Psalmit 132:9,16; Jesaja 52:1; Hesekiel 16:8-18.

A01 Messias on Abrahamin jälkeläinen.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 9:26 Vielä 

hän sanoi: "Kiitetty olkoon Herra, Seemin 

Jumala, ja olkoon Kanaan heidän orjansa.

27 Jumala laajentakoon Jaafetin, ja asukoon hän 

Seemin majoissa, ja Kanaan olkoon heidän 

orjansa."

LUUKKAAN 3:23 Ja hän, Jeesus, oli 

alottaessaan vaikutuksensa noin 

kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, 

niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli 

Eelin poika,

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN



33

LUUKKAAN 3:24-33

LUUKKAAN 3:34 tämä Jaakobin, tämä Iisakin, 

tämä Aabrahamin, tämä Taaran, tämä 

Naahorin,

35 tämä Serukin, tämä Ragaun, tämä Faalekin, 

tämä Eberin, tämä Saalan,

36 tämä Kainamin, tämä Arfaksadin, tämä 

Seemin, tämä Nooan, tämä Laamekin,

   
Katso myös: Jesaja 11:10; Kirje Roomalaisille 9:5; Kirje 

Roomalaisille 15:12; Kirje Efesolaisille 2:19; Kirje Efesolaisille 3:6.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 12:3 Ja minä 

siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja 

kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa 

tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan 

päällä."

APOSTOLIEN TEOT 3:25 Te olette profeettain 

ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän 

isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: `Ja 

sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi 

kaikki maan sukukunnat`.

26 Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa 

ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun 

käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

Katso myös: Psalmit 72:17; Kirje Roomalaisille 4:11; Kirje 
Galatalaisille 3:8,16,28; Kirje Kolossalaisille 3:11; Johanneksen 

Ilmestys 7:9.

D03 D. Messias Pappina.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 14:18 Ja 

Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja 

viiniä; hän oli Jumalan, Korkeimman, pappi.

MATTEUKSEN 26:26 Ja heidän 

syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi 

ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa 

ja syökää; tämä on minun ruumiini".

27 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja 

sanoi: "Juokaa tästä kaikki;

28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, 

joka monen edestä vuodatetaan syntien 

anteeksiantamiseksi.

29 Ja minä sanon teille: tästedes minä en 

juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä 

päivänä, jona juon sitä uutena teidän 

kanssanne Isäni valtakunnassa."

KIRJE HEPREALAISILLE 

6:20 jonne Jeesus edelläjuoksijana 

meidän puolestamme on mennyt, tultuaan 

ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin 

järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.

KIRJE HEPREALAISILLE 7:1 Sillä tämä 

Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, 

Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia 

vastaan, hänen palatessaan kuninkaita 

voittamasta, ja siunasi hänet;

2 jolle Aabraham myös antoi kymmenykset 

kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen 

nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden 

kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin 

kuningas", se on "rauhan kuningas";

Katso myös: Psalmit 110:4; Kirje Heprealaisille 5:6,10; Kirje 
Heprealaisille 7:1-3.

A01 Messias on Abrahamin jälkeläinen.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 

17:7 Ja minä teen liiton sinun kanssasi 

ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta 
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sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni 

sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala,

8 ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi 

sen maan, jossa sinä muukalaisena 

asut, koko Kanaanin maan, ikuiseksi 

omaisuudeksi; ja minä olen heidän 

Jumalansa."

19 Niin Jumala sanoi: "Totisesti, sinun vaimosi 

Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun on 

pantava hänen nimekseen Iisak, ja minä 

teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi 

liitoksi hänen jälkeläisillensä.

21 Mutta liittoni minä teen Iisakin kanssa, 

jonka Saara sinulle synnyttää tähän aikaan 

tulevana vuonna."

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 21:12 Mutta 

Jumala sanoi Aabrahamille: "Älä pahastu 

siitä poikasi ja orjattaresi tähden. Kuule 

Saaraa kaikessa, mitä hän sinulle sanoo, 

sillä ainoastaan Iisakista sinä saat nimellesi 

jälkeläiset.

KIRJE ROOMALAISILLE 9:6 Mutta 

ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan 

mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat 

Israelista, ole silti Israel,

7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat 

Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä 

saat nimellesi jälkeläiset";

8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat 

lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen 

lapset, ne luetaan siemeneksi.

9 Sillä lupauksen sana oli tämä: "Minä palaan 

tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin 

Saaralla on oleva poika".
Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 21:2,3,6; Kirje Galatalaisille 

4:28-31.

B02 Messias on Jumalan Karitsa.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 

22:8 Aabraham vastasi: "Jumala on katsova 

itselleen lampaan polttouhriksi, poikani". Ja 

he astuivat molemmat yhdessä.

JOHANNEKSEN 1:29 Seuraavana päivänä 

hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: 

"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 

maailman synnin!

Katso myös: Johanneksen 1:36; Ensimmäinen Pietarin Kirje 
1:19,20; Johanneksen Ilmestys 5:6,12; Johanneksen Ilmestys 

7:9,13,14.

A01 Messias on Abrahamin jälkeläinen.

E22 Messiaan työnteko siunataan.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 22:17 minä 

runsaasti siunaan sinua ja teen sinun 

jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan 

tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, 

ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa 

portit.

18 Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi 

kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden 

että olit minun äänelleni kuuliainen."

JOHANNEKSEN 8:56 Aabraham, teidän 

isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä 

minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi."

APOSTOLIEN TEOT 3:22 Sillä Mooses on 

sanonut: `Profeetan, minun kaltaiseni, Herra 

Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; 

häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille 

puhuu.

23 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä 

profeettaa kuule, hävitetään kansasta.`

24 Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja 
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kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat 

myös ennustaneet näitä päiviä.

25 Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, 

jonka Jumala teki meidän isiemme 

kanssa sanoen Aabrahamille: `Ja sinun 

siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki 

maan sukukunnat`.

26 Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa 

ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun 

käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

KIRJE ROOMALAISILLE 4:17 - niinkuin 

kirjoitettu on: "Monen kansan isäksi minä 

olen sinut asettanut" - sen Jumalan edessä, 

johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi 

tekee ja kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne 

olisivat.

18 Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja 

uskoi tulevansa monen kansan isäksi, tämän 

sanan mukaan: "Niin on sinun jälkeläistesi 

luku oleva",

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 1:20 

Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, 

kaikki ne ovat hänessä "on"; sentähden 

tulee hänen kauttaan myös niiden "amen", 

Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme.

KIRJE GALATALAISILLE 3:16 Mutta nyt 

lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen 

siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", 

ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: 

"Ja sinun siemenellesi", joka on Kristus.

17 Minä tarkoitan tätä: Jumalan ennen 

vahvistamaa testamenttia ei neljänsadan 

kolmenkymmenen vuoden perästä tullut 

laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen 

mitättömäksi.

18 Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää 

tulisikaan lupauksesta. Mutta Aabrahamille 

Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta.

KIRJE GALATALAISILLE 3:29 Mutta jos 

te olette Kristuksen omat, niin te siis olette 

Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen 

mukaan.

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 12:2,3; Ensimmäinen 
Mooseksen 13:16; Ensimmäinen Mooseksen 15:1,5,6; Ensimmäinen 

Mooseksen 17:1,6,7; Ensimmäinen Mooseksen 18:18; 
Ensimmäinen Mooseksen 22:3,10; Ensimmäinen Mooseksen 
26:4,5; Ensimmäinen Mooseksen 27:28,29; Ensimmäinen 

Mooseksen 28:3,14; Ensimmäinen Mooseksen 49:25,26; Viides 
Mooseksen 1:10; Viides Mooseksen 28:2; Psalmit 2:8; Psalmit 

72:8,9,17; Jeremia 7:23; Jeremia 33:22; Daniel 2:44,45; Luukkaan 
1:68-75; Kirje Efesolaisille 1:3; Johanneksen Ilmestys 11:15.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 26:3 Oleskele 

muukalaisena tässä maassa, ja minä olen 

sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sillä sinulle 

ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki 

nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen 

vannonut sinun isällesi Aabrahamille.

4 Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun 

paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan 

jälkeläisillesi kaikki nämä maat, ja sinun 

siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki 

kansakunnat maan päällä,

KIRJE HEPREALAISILLE 6:17 

Sentähden, kun Jumala lupauksen perillisille 

vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että 

hänen päätöksensä on muuttumaton, 

vakuutti hän sen valalla,

KIRJE HEPREALAISILLE 11:9 Uskon 

kautta hän eli muukalaisena lupauksen 

maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen 

teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka 

olivat saman lupauksen perillisiä;

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN
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KIRJE HEPREALAISILLE 11:13 Uskossa 

nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua 

saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen 

nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet 

olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä.

14 Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä 

isänmaata.

15 Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, 

josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä 

ollut tilaisuus palata takaisin;

16 mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on 

taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä 

häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän 

Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut 

heille kaupungin.

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 12:1-3; Ensimmäinen 
Mooseksen 13:15-17; Ensimmäinen Mooseksen 15:18; Ensimmäinen 
Mooseksen 17:8; Ensimmäinen Mooseksen 22:16-18; Psalmit 32:8; 

Psalmit 39:13; Jesaja 43:2,5.

A01 Messias on Abrahamin jälkeläinen.

B23 Jumalan ja Messiaan armo.

E22 Messiaan työnteko siunataan.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 28:14 Ja 

sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin 

maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, 

pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun 

siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki 

sukukunnat maan päällä.

APOSTOLIEN TEOT 3:25 Te olette profeettain 

ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän 

isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: `Ja 

sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi 

kaikki maan sukukunnat`.

26 Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa 

ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun 

käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

KIRJE GALATALAISILLE 3:8 Ja koska 

Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala 

vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti 

se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän 

sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat 

siunatuiksi".

KIRJE GALATALAISILLE 3:16 Mutta nyt 

lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen 

siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", 

ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: 

"Ja sinun siemenellesi", joka on Kristus.

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 12:3; Ensimmäinen 
Mooseksen 18:17,18; Ensimmäinen Mooseksen 22:18; 

Ensimmäinen Mooseksen 26:4; Psalmit 72:17.

A02 Messias on Juudaksen jälkeläinen.

D04 D. Messias Kuninkaana.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 49:8 Juuda, 

sinua sinun veljesi ylistävät; sinun kätesi on 

vihollistesi niskassa, sinua kumartavat isäsi 

pojat.

9 Juuda on nuori leijona; saaliilta olet, poikani, 

noussut. Hän on asettunut makaamaan, hän 

lepää kuin leijona, kuin naarasleijona - kuka 

uskaltaa häntä häiritä?

10 Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä 

hallitsijansauva hänen polviensa välistä, 

kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat 

tottelevat.

11 Hän sitoo aasinsa viinipuuhun, 

viiniköynnökseen aasinsa varsan; hän 

huuhtoo vaatteensa viinissä; viittansa 

rypäleen veressä.

12 Hänen silmänsä ovat viinistä sameat, hänen 

hampaansa valkeat maidosta.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN



37

LUUKKAAN 1:30 Niin enkeli sanoi hänelle: 

"Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut 

armon Jumalan edessä.

31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät 

pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi 

Jeesus.

32 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."

 

MATTEUKSEN 1:1 Jeesuksen 

Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin 

pojan, syntykirja.

2 Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi 

Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän 

veljet;

3 Juudalle syntyi Faares ja Sera Taamarista, 

Faareelle syntyi Esrom, Esromille syntyi 

Aram;

4 Aramille syntyi Aminadab, Aminadabille 

syntyi Nahasson, Nahassonille syntyi 

Salmon;

5 Salmonille syntyi Booas Raahabista, Booaalle 

syntyi Oobed Ruutista, Oobedille syntyi Iisai;

6 Iisaille syntyi Daavid, kuningas. Daavidille 

syntyi Salomo Uurian vaimosta;

7 Salomolle syntyi Rehabeam, Rehabeamille 

syntyi Abia, Abialle syntyi Aasa;

8 Aasalle syntyi Joosafat, Joosafatille syntyi 

Jooram, Jooramille syntyi Ussia;

9 Ussialle syntyi Jootam, Jootamille syntyi 

Aahas, Aahaalle syntyi Hiskia;

10 Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle syntyi 

Aamon, Aamonille syntyi Joosia;

11 Joosialle syntyi Jekonja ja tämän veljet 

Babyloniin siirtämisen aikoina.

12 Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonjalle 

syntyi Sealtiel, Sealtielille syntyi Serubbaabel;

13 Serubbaabelille syntyi Abiud, Abiudille 

syntyi Eljakim, Eljakimille syntyi Asor;

14 Asorille syntyi Saadok, Saadokille syntyi 

Akim, Akimille syntyi Eliud;

15 Eliudille syntyi Eleasar, Eleasarille syntyi 

Mattan, Mattanille syntyi Jaakob;

16 Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, 

hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan 

Kristukseksi.

17 Näin on sukupolvia Aabrahamista Daavidiin 

kaikkiaan neljätoista polvea, ja Daavidista 

Babyloniin siirtämiseen neljätoista polvea, 

ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti 

neljätoista polvea.

KIRJE HEPREALAISILLE 7:14 Onhan 

tunnettua, että meidän Herramme on 

noussut Juudasta, jonka sukukunnan 

pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:5 Ja yksi 

vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, 

jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin 

juurivesa, on voittanut, niin että hän voi 

avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä".

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 29:35; Neljäs Mooseksen 
24:17; Viides Mooseksen 33:7; Toinen Samuelin Kirja 22:41; 

Ensimmäinen Aikakirja 5:2; Psalmit 60:7; Psalmit 72:8-11; Jesaja 
9:5; Jesaja 11:1-5; Jesaja 42:1-4; Jesaja 49:6,7,22,23; Jesaja 55:4,5; 

Jesaja 60:1-5; Jesaja 63:1-3; Jeremia 23:5,6; Jeremia 30:21; Hoosea 
5:14; Hoosea 11:12; Haggai 2:7; Matteuksen 17:5; Matteuksen 21:9; 
Luukkaan 2:30-32; Kirje Roomalaisille 15:12; Ensimmäinen Kirje 
Korinttilaisille 15:24,25; Johanneksen Ilmestys 11:15; Johanneksen 

Ilmestys 20.
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B13 Messiaan auktoriteetti.

TOINEN MOOSEKSEN 3:6 Ja hän sanoi vielä: 

"Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin 

Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala". 

Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi 

katsoa Jumalaa.

MATTEUKSEN 22:31 Mutta mitä 

kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö 

ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille, 

sanoen:

32 'Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin 

Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole 

kuolleitten Jumala, vaan elävien."

33 Ja sen kuullessaan kansa hämmästyi hänen 

oppiansa.

LUUKKAAN 20:37 Mutta että kuolleet 

nousevat ylös, sen Mooseskin on osoittanut 

kertomuksessa orjantappurapensaasta, kun 

hän sanoo Herraa Aabrahamin Jumalaksi ja 

Iisakin Jumalaksi ja Jaakobin Jumalaksi.

38 Mutta hän ei ole kuolleitten Jumala, vaan 

elävien; sillä kaikki hänelle elävät."

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 17:7,8; Ensimmäinen 
Mooseksen 28:13; Ensimmäinen Mooseksen 32:9; Toinen 
Mooseksen 3:14,15; Toinen Mooseksen 4:5; Ensimmäinen 

Kuningasten Kirja 18:36; Markuksen 12:26; Apostolien Teot 7:32; 
Kirje Heprealaisille 12:21; Johanneksen Ilmestys 1:17.

B19 Messiaan mysteeri.

TOINEN MOOSEKSEN 3:14 Jumala 

vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka 

minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano 

israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut 

teidän luoksenne".

MATTEUKSEN 22:32 'Minä olen 

Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja 

Jaakobin Jumala'? Ei hän ole kuolleitten 

Jumala, vaan elävien."

LUUKKAAN 9:20 Niin hän sanoi heille: 

"Kenenkä te sanotte minun olevan?" Pietari 

vastasi ja sanoi: "Sinä olet Jumalan Kristus".

JOHANNEKSEN 6:35 Jeesus sanoi heille: 

"Minä olen elämän leipä; joka tulee minun 

tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo 

minuun, se ei koskaan janoa.

JOHANNEKSEN 8:58 Jeesus sanoi 

heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: 

ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä 

ollut".

JOHANNEKSEN 11:25 Jeesus sanoi 

hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; 

joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi 

kuollut.

KIRJE HEPREALAISILLE 13:8 

Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja 

iankaikkisesti.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:8 "Minä 

olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja 

joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.

Katso myös: Psalmit 90:2; Sananlaskut 30:4; Jesaja 44:6; 
Matteuksen 13:11; Johanneksen 8:12; Johanneksen 10:9,14; 

Johanneksen 14:6; Johanneksen 15:1; Johanneksen Ilmestys 1:4,17; 
Johanneksen Ilmestys 4:8.

TOINEN MOOSEKSEN
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B02 Messias on Jumalan Karitsa.

I08 Pääsiäisjuhla viittaa Messiaan työhön.

TOINEN MOOSEKSEN 12:5 Ja 

karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha 

urospuoli; lampaista tai vuohista se ottakaa.

6 Ja pitäkää se tallella neljänteentoista päivään 

tätä kuuta; silloin Israelin koko seurakunta 

teurastakoon sen iltahämärässä.

7 Ja he ottakoot sen verta ja sivelkööt sillä 

molemmat pihtipielet ja ovenpäällisen niissä 

taloissa, joissa he sitä syövät.

8 Ja he syökööt lihan samana yönä; tulessa 

paistettuna, happamattoman leivän ja 

katkerain yrttien kanssa he sen syökööt.

9 Älkää syökö siitä mitään raakana tai vedessä 

keitettynä, vaan tulessa paistettuna päineen, 

jalkoineen ja sisälmyksineen.

10 Älkääkä jättäkö siitä mitään 

huomenaamuksi; mutta jos jotakin siitä jäisi 

huomenaamuksi, niin polttakaa se tulessa.

11 Ja syökää se näin: kupeet vyötettyinä, kengät 

jalassanne ja sauva kädessänne; ja syökää 

se kiiruusti. Tämä on pääsiäinen Herran 

kunniaksi.

12 Sillä minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin 

maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin 

maassa, sekä ihmiset että eläimet, ja panen 

toimeen rangaistustuomion, jonka minä 

olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. 

Minä olen Herra.

13 Ja veri on oleva merkki, teille suojelukseksi, 

taloissa, joissa olette; sillä kun minä näen 

veren, niin minä menen teidän ohitsenne, 

eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä 

rankaisen Egyptin maata.

14 Ja tämä päivä olkoon teille muistopäivä, ja 

viettäkää sitä Herran juhlana; sukupolvesta 

sukupolveen viettäkää sitä ikuisena 

säädöksenä.

22 Ja ottakaa isoppikimppu, kastakaa se vereen, 

joka on maljassa, ja sivelkää ovenpäällinen 

ja molemmat pihtipielet sillä verellä, joka 

on maljassa. Älköönkä kukaan menkö ulos 

talonsa ovesta ennen aamua.

23 Sillä Herra kulkee rankaisemassa 

egyptiläisiä; mutta kun Herra näkee veren 

ovenpäällisessä ja molemmissa pihtipielissä, 

menee hän sen oven ohi eikä salli tuhoojan 

tulla teidän taloihinne teitä vitsauksella 

lyömään.

24 Noudattakaa tätä; se olkoon ikuinen säädös 

sinulle ja sinun lapsillesi.

JOHANNEKSEN 1:29 Seuraavana päivänä 

hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: 

"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 

maailman synnin!

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

5:7 Peratkaa pois vanha hapatus, että 

teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin 

happamattomat; sillä onhan meidän 

pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.

KIRJE EFESOLAISILLE 1:7 jossa meillä on 

lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten 

anteeksisaaminen, hänen armonsa 

rikkauden mukaan.

KIRJE HEPREALAISILLE 

9:11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen 

hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän 

suuremman ja täydellisemmän majan 

kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei 

ole tätä luomakuntaa,

12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren 

kautta, vaan oman verensä kautta kerta 

kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan 

iankaikkisen lunastuksen.
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13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon 

tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, 

pyhittää lihanpuhtauteen,

14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen 

veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen 

kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, 

puhdistava meidän omantuntomme 

kuolleista teoista palvelemaan elävää 

Jumalaa!

KIRJE HEPREALAISILLE 10:29 

kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen 

luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa 

jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää 

epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on 

pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!

KIRJE HEPREALAISILLE 11:28 Uskon 

kautta hän pani toimeen pääsiäisenvieton 

ja verensivelyn, ettei esikoisten surmaaja 

koskisi heihin.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 1:18 

tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette 

hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, 

isiltä peritystä vaelluksestanne,

19 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin 

virheettömän ja tahrattoman karitsan,

Katso myös: Toinen Mooseksen 12:7; Kolmas Mooseksen 23:4,5; 
Neljäs Mooseksen 19:18; Psalmit 51:7; Matteuksen 26:17-19,30; 

Markuksen 14:12-16; Johanneksen 1:36; Kirje Heprealaisille 9:7,19; 
Kirje Heprealaisille 10:14; Kirje Heprealaisille 12:24; Johanneksen 

Ilmestys 5:6-13; Johanneksen Ilmestys 21:22,23.

F13 Messiaan kärsimyksen yksityiskohdat.

TOINEN MOOSEKSEN 12:46 Samassa 

talossa se syötäköön; älköön mitään siitä 

lihasta vietäkö talosta ulos, älkääkä siitä 

luuta rikkoko.

JOHANNEKSEN 19:36 Sillä tämä tapahtui, 

että kirjoitus kävisi toteen: "Älköön häneltä 

luuta rikottako".

Katso myös: Neljäs Mooseksen 9:12; Psalmit 34:21; Johanneksen 
19:33.

B22 Jumalan ja Messiaan hyvyys.

TOINEN MOOSEKSEN 15:1 Silloin 

Mooses ja israelilaiset veisasivat Herralle 

tämän virren; he sanoivat näin: "Minä 

veisaan Herralle, sillä hän on ylen korkea; 

hevoset ja miehet hän mereen syöksi.

2 Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, 

ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on 

minun Jumalani, ja minä ylistän häntä, hän 

on minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan 

häntä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:3 Ja he 

veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, 

virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja 

ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, 

Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat 

sinun tiesi, sinä kansojen kuningas.

Katso myös: Psalmit 22:4; Psalmit 132:5; Jesaja 66:1; Apostolien 
Teot 4:12; Kirje Efesolaisille 2:21,22; Johanneksen Ilmestys 5:9-14; 

Johanneksen Ilmestys 19:1.

A08 Messiaan nimet ja tittelit.

B16 Messiaan voima.

TOINEN MOOSEKSEN 17:6 Katso, 

minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla 

Hoorebin luona; lyö kallioon, ja siitä on 

vuotava vettä, niin että kansa saa juoda." 

Ja Mooses teki niin Israelin vanhimpain 
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nähden.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

10:1 Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä 

tietämättöminä siitä, että isämme olivat 

kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren 

läpi

2 ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä 

ja meressä

3 ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa

4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. 

Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka 

heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

Katso myös: Johanneksen 4:10,14; Johanneksen 7:37; Johanneksen 
Ilmestys 22:17.

A05 Messiaan suhde Isään.

TOINEN MOOSEKSEN 23:20 Katso, 

minä lähetän enkelin sinun edellesi 

varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan 

sinua siihen paikkaan, jonka minä olen 

valmistanut.

21 Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä 

äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä 

teidän rikoksianne rankaisematta, sillä 

minun nimeni on hänessä.

MALAKIA 3:1 Katso, minä lähetän 

sanansaattajani, ja hän on valmistava 

tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva 

temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton 

enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, 

sanoo Herra Sebaot.

MATTEUKSEN 17:5 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".

JOHANNEKSEN 10:30 Minä ja Isä 

olemme yhtä."

JOHANNEKSEN 10:36 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."

JOHANNEKSEN 17:6 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.

JOHANNEKSEN 17:26 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."

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 48:16; Toinen Mooseksen 
3:2-6; Toinen Mooseksen 14:19; Toinen Mooseksen 32:34; 

Toinen Mooseksen 33:2,14,15; Neljäs Mooseksen 20:16; Joosua 
5:13,14; Psalmit 2:12; Jesaja 9:5; Jesaja 42:8; Jesaja 63:9; 

Johanneksen 10:30,38; Johanneksen 12:28; Johanneksen 14:9,10; 
Kirje Kolossalaisille 2:9; Kirje Heprealaisille 3:10,11,16; Kirje 

Heprealaisille 10:26-29; Kirje Heprealaisille 12:25; Johanneksen 
Ilmestys 1:8.
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E18 Messias elää kansansa keskellä.

     

TOINEN MOOSEKSEN 25:8 Ja tehkööt 

he minulle pyhäkön asuakseni heidän 

keskellään.

9 Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin 

sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle 

näytän.

22 Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun 

sinulle armoistuimelta, niiden kahden 

kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, 

kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi 

israelilaisille säädän.

LUUKKAAN 7:16 Ja heidät kaikki valtasi 

pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen: "Suuri 

profeetta on noussut meidän keskellemme", 

ja: "Jumala on katsonut kansansa puoleen".

JOHANNEKSEN 1:14 Ja Sana tuli 

lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja 

me katselimme hänen kirkkauttansa, 

senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella 

Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja 

totuutta.

APOSTOLIEN TEOT 7:44 Todistuksen maja 

oli meidän isillämme erämaassa, niinkuin 

hän, joka puhui Moosekselle, oli määrännyt 

sen tehtäväksi, sen kaavan mukaan, minkä 

Mooses oli nähnyt.

45 Ja meidän isämme ottivat sen perintönä 

vastaan ja toivat sen Joosuan johdolla 

maahan, minkä he valtasivat pakanoilta, 

jotka Jumala karkoitti meidän isiemme 

tieltä. Näin oli Daavidin päiviin saakka.

46 Hän sai armon Jumalan edessä ja anoi, 

että hän saisi valmistaa majan Jaakobin 

Jumalalle.

47 Mutta Salomo hänelle huoneen rakensi.

48 Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä 

huoneissa; sillä näin sanoo profeetta:

49 `Taivas on minun valtaistuimeni ja maa 

minun jalkojeni astinlauta; minkäkaltaisen 

huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo 

Herra, tai mikä paikka olisi minun 

leposijani?

KIRJE HEPREALAISILLE 9:2 Sillä maja 

oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen 

maja, jossa oli sekä lampunjalka että pöytä ja 

näkyleivät, ja sen nimi on "pyhä".

3 Mutta toisen esiripun takana oli se maja, 

jonka nimi on "kaikkeinpyhin";

4 siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton 

arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa 

säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia 

ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton taulut,

5 ja arkin päällä kirkkauden kerubit 

varjostamassa armoistuinta. Mutta näistä nyt 

ei ole syytä puhua kustakin erikseen.

KIRJE HEPREALAISILLE 

9:11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen 

hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän 

suuremman ja täydellisemmän majan 

kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei 

ole tätä luomakuntaa,

12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren 

kautta, vaan oman verensä kautta kerta 

kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan 

iankaikkisen lunastuksen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:3 Ja 

minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta 

sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten 

keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, 

ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on 

oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
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Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 18:33; Toinen Mooseksen 
15:2; Toinen Mooseksen 20:24; Toinen Mooseksen 29:42,43; Toinen 
Mooseksen 30:6; Toinen Mooseksen 31:18; Toinen Mooseksen 36:2; 
Kolmas Mooseksen 4:6; Kolmas Mooseksen 16:2; Neljäs Mooseksen 

7:89; Viides Mooseksen 5:26-31; Psalmit 80:2; Jesaja 12:6; Jesaja 
37:16; Sakarja 2:10; Sakarja 8:3; Toinen Kirje Korinttilaisille 6:16; 

Kirje Heprealaisille 8:5; Kirje Heprealaisille 9:9.

D03 D. Messias Pappina.

TOINEN MOOSEKSEN 28:12 Ja pane 

molemmat kivet kasukan olkakappaleihin 

kiviksi, jotka johdattavat muistoon 

israelilaiset; näin Aaron kantakoon heidän 

nimiänsä molemmilla olkapäillään Herran 

kasvojen edessä, että heitä muistettaisiin.

KIRJE HEPREALAISILLE 7:24 mutta 

tällä on katoamaton pappeus, sentähden että 

hän pysyy iankaikkisesti,

25 jonka tähden hän myös voi täydellisesti 

pelastaa ne, jotka hänen kauttaan 

Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää 

rukoillakseen heidän puolestansa.

26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille 

sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä 

erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,

27 jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin 

ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien 

syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä 

tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan 

itsensä.

28 Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi 

ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan 

sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa 

Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.

Katso myös: Sakarja 6:13; Luukkaan 1:54,72.

D03 D. Messias Pappina.

TOINEN MOOSEKSEN 28:29 Ja niin 

Aaron kantakoon jumalanvastausten 

rintakilvessä sydämensä päällä, astuessaan 

pyhäkköön, Israelin poikain nimet, että 

heidät alati johdatettaisiin muistoon Herran 

edessä.

KIRJE HEPREALAISILLE 8:6 Mutta 

tämä taas on saanut niin paljoa jalomman 

viran, kuin hän on myös paremman 

liiton välimies, liiton, joka on paremmille 

lupauksille perustettu.

KIRJE HEPREALAISILLE 

9:24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä 

tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on 

sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt 

ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen 

meidän hyväksemme.

D03 D. Messias Pappina.

TOINEN MOOSEKSEN 28:36 Tee 

myös otsakoriste puhtaasta kullasta ja 

kaiverra siihen, niinkuin sinettisormusta 

kaiverretaan, sanat: 'Herralle pyhitetty'.

KIRJE EFESOLAISILLE 5:27 

saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna 

seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä 

ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan 

joka olisi pyhä ja nuhteeton.

Katso myös: Toinen Mooseksen 39:30; Kolmas Mooseksen 8:9; 
Kolmas Mooseksen 10:3; Sakarja 14:20.
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D03 D. Messias Pappina.

TOINEN MOOSEKSEN 28:37 Ja sido 

se punasinisellä nauhalla, niin että se on 

kiinni käärelakissa; etupuolella käärelakkia 

se olkoon.

38 Ja se olkoon Aaronin otsalla, niin että Aaron 

kantaa kaiken sen, mitä israelilaiset rikkovat 

uhratessaan pyhiä uhrejansa ja antaessaan 

pyhiä lahjojansa; ja se olkoon alati hänen 

otsallaan, että Herran mielisuosio tulisi 

heidän osaksensa.

KIRJE HEPREALAISILLE 4:14 Kun 

meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi 

taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, 

niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.

Katso myös: Kolmas Mooseksen 1:4; Kolmas Mooseksen 22:27; 
Kolmas Mooseksen 23:11; Jesaja 53:6,11,12; Sakarja 3:1-5; Sakarja 

14:20; Johanneksen 1:29; Toinen Kirje Korinttilaisille 5:21; 
Kirje Heprealaisille 9:28; Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:5,24; 

Ensimmäinen Pietarin Kirje 3:18.

E18 Messias elää kansansa keskellä.

TOINEN MOOSEKSEN 29:45 Ja minä 

asun israelilaisten keskellä ja olen heidän 

Jumalansa.

46 Ja he tulevat tietämään, että minä olen 

Herra, heidän Jumalansa, joka vein heidät 

pois Egyptin maasta, asuakseni heidän 

keskellään. Minä olen Herra, heidän 

Jumalansa."

TOINEN MOOSEKSEN 25:8 Ja tehkööt 

he minulle pyhäkön asuakseni heidän 

keskellään.

TOINEN MOOSEKSEN 40:34 Sitten 

pilvi peitti ilmestysmajan, ja Herran 

kirkkaus täytti asumuksen;

SAKARJA 2:10 Riemuitse ja iloitse, tytär 

Siion! Sillä minä tulen ja asun sinun 

keskelläsi, sanoo Herra.

JOHANNEKSEN 1:14 Ja Sana tuli 

lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja 

me katselimme hänen kirkkauttansa, 

senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella 

Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja 

totuutta.

JOHANNEKSEN 14:17 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.

20 Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen 

Isässäni, ja että te olette minussa ja minä 

teissä.

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.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 6:16 

Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli 

ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän 

Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on 

sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava 

heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, 

ja he ovat minun kansani".

KIRJE EFESOLAISILLE 2:22 ja hänessä 

tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte 

Jumalan asumukseksi Hengessä.
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JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:3 Ja 

minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta 

sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten 

keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, 

ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on 

oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

Katso myös: Kolmas Mooseksen 26:12; Neljäs Mooseksen 9:15; 
Viides Mooseksen 18:15; Ensimmäinen Kuningasten Kirja 8:10,11; 

Toinen Aikakirja 7:1-3.

B23 Jumalan ja Messiaan armo.

TOINEN MOOSEKSEN 33:19 Hän 

vastasi: "Minä annan kaiken ihanuuteni 

käydä sinun ohitsesi ja huudan nimen 

'Herra' sinun edessäsi. Ja minä olen 

armollinen, kenelle olen armollinen, 

armahdan, ketä armahdan".

KIRJE ROOMALAISILLE 9:15 Sillä 

Moosekselle hän sanoo: "Minä olen 

armollinen, kenelle olen armollinen, ja 

armahdan, ketä armahdan".

16 Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, 

eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka 

on armollinen.

17 Sillä Raamattu sanoo faraolle: "Juuri 

sitä varten minä nostin sinut esiin, että 

näyttäisin sinussa voimani ja että minun 

nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä".

18 Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, 

ja paaduttaa, kenen tahtoo.

KIRJE ROOMALAISILLE 9:23 ja on 

tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa 

runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka 

hän on edeltävalmistanut kirkkauteen?
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I01 Poltto -ja lihauhrit edustavat Messiaan 

työtä - ylistetty pelastaja.

KOLMAS MOOSEKSEN 1:5 Ja hän teurastakoon 

mullikan Herran kasvojen edessä, ja papit, 

Aaronin pojat, tuokoot veren ja vihmokoot 

veren ympärinsä alttarille, joka on 

ilmestysmajan ovella.

13 Mutta sisälmykset ja jalat hän pesköön 

vedessä, ja pappi tuokoon sen kaiken ja 

polttakoon alttarilla; se on polttouhri, 

suloisesti tuoksuva uhri Herralle.

KOLMAS MOOSEKSEN 2:1 Jos joku tahtoo 

tuoda Herralle lahjaksi ruokauhrin, olkoon 

hänen uhrilahjanaan lestyjä jauhoja; ja hän 

vuodattakoon siihen öljyä ja pankoon sen 

päälle suitsuketta

2 ja vieköön sen papeille, Aaronin pojille, ja 

pappi ottakoon kourallisen niitä jauhoja 

ja sitä öljyä ynnä kaiken suitsukkeen ja 

polttakoon tämän alttariuhriosan alttarilla 

suloisesti tuoksuvana uhrina Herralle.

PSALMIT 141:2 Minun rukoukseni olkoon 

suitsutusuhri sinun kasvojesi edessä, minun 

kätteni kohottaminen olkoon ehtoouhri.

HOOSEA 6:6 Sillä laupeutta minä haluan 

enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän 

kuin polttouhreja;

JOHANNEKSEN 1:14 Ja Sana tuli 

lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja 

me katselimme hänen kirkkauttansa, 

senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella 

Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja 

totuutta.

JOHANNEKSEN 17:1 Tämän Jeesus 

puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja 

sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, 

että Poikasi kirkastaisi sinut;

JOHANNEKSEN 17:4 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.

KIRJE HEPREALAISILLE 9:14 kuinka 

paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, 

joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi 

itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava 

meidän omantuntomme kuolleista teoista 

palvelemaan elävää Jumalaa!

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 8:21; Toinen Mooseksen 
29:18,25,41; Kolmas Mooseksen 2:2,9,12; Kolmas Mooseksen 3:5,16; 

Kolmas Mooseksen 4:31; Kolmas Mooseksen 6:15,21; Kolmas 
Mooseksen 8:21,28; Kolmas Mooseksen 17:6; Kolmas Mooseksen 
23:13,18; Neljäs Mooseksen 15:3,7,10,13,14,24; Neljäs Mooseksen 

18:17; Neljäs Mooseksen 28:2,6,8,13,36; Neljäs Mooseksen 
29:2,6,8,13,36; Jesaja 1:13; Matteuksen 12:7; Markuksen 12:33; 

Johanneksen 4:34; Johanneksen 6:38; Johanneksen Ilmestys 5:8; 
Johanneksen Ilmestys 8:3,4.

I04 Sovintouhri ja kiitospäivän uhri edustavat 

Messiaan työtä.

KOLMAS MOOSEKSEN 3:1 Jos hänen 

uhrilahjansa on yhteysuhri, tuokoon hän, 

jos hän tuo raavaskarjasta härän tai lehmän, 

virheettömän eläimen Herran eteen.

2 Ja hän laskekoon kätensä uhriteuraansa 

pään päälle ja teurastakoon sen 

ilmestysmajan ovella; ja papit, Aaronin pojat, 

vihmokoot veren alttarille ympärinsä.

3 Ja hän tuokoon yhteysuhrista uhrina 
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Herralle sisälmyksiä peittävän rasvan ja 

kaiken sisälmysten rasvan

4 ja molemmat munuaiset ynnä niiden 

päällä lantiolihaksissa olevan rasvan ja 

maksanlisäkkeen, joka on irroitettava 

munuaisten luota.

5 Ja Aaronin pojat polttakoot sen alttarilla 

polttouhrin päällä, joka on halkojen päällä 

tulessa, suloisesti tuoksuvana uhrina 

Herralle.

16 Ja pappi polttakoon ne alttarilla uhriruokana, 

suloisesti tuoksuvana uhrina; kaikki rasva 

olkoon Herran oma.

KOLMAS MOOSEKSEN 7:11 Ja tämä 

on laki yhteysuhrista, joka Herralle tuodaan:

12 Jos joku tuo sen kiitokseksi, niin tuokoon 

kiitosuhriteuraan lisäksi öljyyn leivottuja 

happamattomia kakkuja, öljyllä voideltuja 

happamattomia ohukaisia ja sekoitettuja 

lestyjä jauhoja öljyyn leivottuina kakkuina.

VIIDES MOOSEKSEN 27:7 ja teurasta teuraita 

yhteysuhriksi ja syö siellä ja iloitse Herran, 

Jumalasi, edessä.

LUUKKAAN 22:15 Ja hän sanoi heille: "Minä 

olen halajamalla halannut syödä tämän 

pääsiäislampaan teidän kanssanne, 

ennenkuin minä kärsin;

LUUKKAAN 22:19 Ja hän otti leivän, kiitti, 

mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on 

minun ruumiini, joka teidän edestänne 

annetaan. Tehkää se minun muistokseni."

JOHANNEKSEN 4:32 Mutta hän sanoi 

heille: "Minulla on syötävänä ruokaa, josta te 

ette tiedä".

33 Niin opetuslapset sanoivat keskenään: 

"Lieneekö joku tuonut hänelle syötävää?"

34 Jeesus sanoi heille: "Minun ruokani on se, 

että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän 

hänen tekonsa.

JOHANNEKSEN 6:51 Minä olen se elävä 

leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku 

syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se 

leipä, jonka minä annan, on minun lihani, 

maailman elämän puolesta."

52-57

58 Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei 

ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät 

ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää 

iankaikkisesti."

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

10:16 Siunauksen malja, jonka me 

siunaamme, eikö se ole osallisuus 

Kristuksen vereen? Se leipä, jonka 

murramme, eikö se ole osallisuus 

Kristuksen ruumiiseen?

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

11:23 Sillä minä olen saanut Herralta sen, 

minkä myös olen teille tiedoksi antanut, 

että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet 

kavallettiin, otti leivän,

24 kiitti, mursi ja sanoi: "Tämä on minun 

ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; 

tehkää tämä minun muistokseni".

25 Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen 

ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun 

veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää 

se minun muistokseni".

26 Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja 

juotte tämän maljan, te julistatte Herran 

kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.

27 Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää 
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tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää 

Herran ruumiiseen ja vereen.

28 Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin 

syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta;

29 sillä joka syö ja juo erottamatta Herran 

ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.

KIRJE HEPREALAISILLE 

13:15 Uhratkaamme siis hänen kauttansa 

Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden 

huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä 

ylistävät.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

2:5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä 

hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, 

uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka 

Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle 

mieluisia.

Katso myös: Toinen Mooseksen 24:11; Kolmas Mooseksen 7:18-21; 
Ensimmäinen Samuelin Kirja 9:12; Ensimmäinen Samuelin 

Kirja 16:3; Ensimmäinen Kuningasten Kirja 8:62; Psalmit 27:6; 
Psalmit 50:14; Psalmit 96:8; Psalmit 107:22; Psalmit 116:17; 

Hesekiel 43:27; Luukkaan 11:41; Kirje Roomalaisille 14:14,17; Kirje 
Efesolaisille 5:20; Kirje Galatalaisille 5:22; Kirje Filippiläisille 4:18; 
Kirje Titukselle 1:15; Kirje Heprealaisille 13:16; Johanneksen 1:6-9.

B02 Messias on Jumalan Karitsa.

I05 Syntiuhri viittaa Messiaan työhön.

Papin synti:

KOLMAS MOOSEKSEN 4:3 niin, jos voideltu 

pappi tekee rikkomuksen ja saattaa kansan 

vikapääksi, tuokoon rikkomuksensa tähden, 

jonka hän on tehnyt, virheettömän mullikan 

Herralle syntiuhriksi.

4 Ja vieköön mullikan ilmestysmajan ovelle 

Herran eteen ja laskekoon kätensä mullikan 

pään päälle ja teurastakoon mullikan Herran 

edessä.

5 Ja ottakoon se voideltu pappi mullikan verta 

ja vieköön sen ilmestysmajaan,

6 ja pappi kastakoon sormensa vereen ja 

pirskoittakoon verta seitsemän kertaa 

Herran edessä, pyhäkön esiripun edessä.

7 Ja pappi sivelköön sitä verta alttarin sarviin, 

jolla poltetaan hyvänhajuista suitsutusta 

Herran edessä ja joka on ilmestysmajassa; 

mullikan kaiken muun veren hän 

vuodattakoon ilmestysmajan oven edessä 

olevan polttouhrialttarin juurelle.

KOLMAS MOOSEKSEN 4:8-11

KOLMAS MOOSEKSEN 4:12 koko 

mullikan, hän vieköön leirin ulkopuolelle 

puhtaaseen paikkaan, johon tuhka heitetään, 

ja polttakoon sen halkojen päällä tulessa; 

siinä paikassa, johon tuhka heitetään, se 

poltettakoon.

Ihmisen synti - tietämättömyys:

KOLMAS MOOSEKSEN 4:27 Jos joku 

rahvaasta erehdyksestä rikkoo jotakuta 

Herran käskyä vastaan tekemällä sellaista, 

mitä ei saa tehdä, ja niin joutuu vikapääksi,

28 ja hän sitten saa tietää rikkomuksensa, jonka 

hän on tehnyt, niin tuokoon rikkomuksensa 

tähden, jonka hän on tehnyt, uhrilahjanaan 

vuohen, virheettömän naaraspuolen,

29 ja laskekoon kätensä tämän syntiuhriteuraan 

pään päälle ja teurastakoon sen 

polttouhripaikalla.

JESAJA 53:6 Me vaelsimme kaikki 

eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä 

poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra 

heitti hänen päällensä kaikkien meidän 

syntivelkamme.

7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä 

suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka 
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teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka 

on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän 

suutansa avannut.

JESAJA 53:10 Mutta Herra näki hyväksi 

runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. 

Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, 

saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja 

Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.

11 Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä 

sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa 

kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, 

vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä 

heidän pahat tekonsa.

JOHANNEKSEN 1:29 Seuraavana päivänä 

hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: 

"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 

maailman synnin!

JOHANNEKSEN 1:36 Ja kiinnittäen 

katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän 

sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!"

APOSTOLIEN TEOT 8:32 Ja se kirjoitus, jota 

hän luki, oli tämä: "Niinkuin lammas hänet 

viedään teuraaksi; ja niinkuin karitsa on 

ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään 

suutansa avaa.

KIRJE HEPREALAISILLE 

7:26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille 

sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä 

erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,

KIRJE HEPREALAISILLE 9:12 meni, 

ei kauristen ja vasikkain veren kautta, 

vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan 

kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan 

iankaikkisen lunastuksen.

13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon 

tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, 

pyhittää lihanpuhtauteen,

14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen 

veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen 

kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, 

puhdistava meidän omantuntomme 

kuolleista teoista palvelemaan elävää 

Jumalaa!

KIRJE HEPREALAISILLE 9:21 Ja samoin 

hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki 

palvelukseen kuuluvat esineet.

22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki 

verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu 

anteeksiantamista.

23 On siis välttämätöntä, että taivaallisten 

kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että 

taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla 

uhreilla kuin nämä.

24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn 

kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen 

oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt 

ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen 

meidän hyväksemme.

25 Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä 

monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi 

joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, 

vierasta verta mukanaan,

KIRJE HEPREALAISILLE 10:4 Sillä 

mahdotonta on, että härkäin ja kauristen 

veri voi ottaa pois syntejä.

5 Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: 

"Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta 

ruumiin sinä minulle valmistit;

6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et 

mielistynyt.

7 Silloin minä sanoin: `Katso, minä tulen 

- kirjakääröön on minusta kirjoitettu - 
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tekemään sinun tahtosi, Jumala`."

8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja 

polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut 

etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain 

mukaan uhrataankin,

9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen 

tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa 

ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.

10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme 

pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin 

uhrilla kerta kaikkiaan.

11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä 

palvelustaan toimittamassa ja usein 

uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät 

ikinä voi syntejä poistaa;

12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan 

uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut 

Jumalan oikealle puolelle,

13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen 

vihollisensa pannaan hänen jalkojensa 

astinlaudaksi.

14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi 

tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

KIRJE HEPREALAISILLE 13:11 Sillä 

niiden eläinten ruumiit, joiden veren 

ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi 

kantaa kaikkeinpyhimpään, poltetaan 

ulkopuolella leirin.

12 Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen 

omalla verellänsä kansan, kärsi portin 

ulkopuolella.

13 Niin menkäämme siis hänen tykönsä 

"ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa 

kantaen;

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 1:18 

tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette 

hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, 

isiltä peritystä vaelluksestanne,

19 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin 

virheettömän ja tahrattoman karitsan,

20 hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo 

ennen maailman perustamista, mutta vasta 

viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:6 Ja minä 

näin, että valtaistuimen ja niiden neljän 

olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, 

ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän 

sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat 

ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt 

kaikkeen maailmaan.

7 Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella-istuvan 

oikeasta kädestä.

8 Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä 

olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta 

lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele 

kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä 

suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset,

9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä 

olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan 

sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi 

ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset 

kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista 

ja kansanheimoista

Katso myös: Matteuksen 18:21,22; Kirje Roomalaisille 3:24-
26; Kirje Roomalaisille 8:1-4; Kirje Galatalaisille 4:4; Kirje 
Heprealaisille 1:3; Kirje Heprealaisille 10:29; Ensimmäinen 

Pietarin Kirje 2:22-24; Ensimmäinen Pietarin Kirje 3:18; 
Johanneksen 1:7-9; Johanneksen Ilmestys 7:9,10.

I02 Polttouhri osoittaa Messiaan työhön - 

vapaaehtoinen uhri.

KOLMAS MOOSEKSEN 7:16 Mutta 

jos uhrilahjana tuotu teuras on lupausuhri 

tai vapaaehtoinen uhri, syötäköön se sinä 

päivänä, jona se on tuotu; jos kuitenkin 

jotakin siitä jää tähteeksi, saatakoon se syödä 
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seuraavana päivänä.

TOINEN MOOSEKSEN 35:21 Sitten 

he tulivat takaisin, jokainen, jonka sydän 

häntä siihen vaati, ja jokainen, jonka henki 

oli siihen altis, ja toivat antinsa Herralle 

ilmestysmajan valmistamista varten ja 

kaikkea siinä vietettävää jumalanpalvelusta 

varten ja pyhiä vaatteita varten.

22 He tulivat, sekä miehet että naiset, jokainen, 

jonka sydän oli siihen altis, ja toivat solkia, 

korvarenkaita, sormuksia ja kaulakoristeita, 

kaikkinaisia kultakaluja - jokainen, joka toi 

Herralle kultaa heilutusuhriksi.

KOLMAS MOOSEKSEN 22:21 Jos 

joku tuo Herralle yhteysuhrin raavaista 

tai lampaista, joko lupausta täyttääkseen 

tai vapaaehtoisena uhrina, olkoon eläin 

virheetön ollakseen otollinen; älköön siinä 

olko mitään vammaa.

PSALMIT 40:8 Silloin minä sanoin: "Katso, 

minä tulen; kirjakääröön on kirjoitettu, mitä 

minun on tehtävä.

PSALMIT 66:13 Minä tuon sinun 

huoneeseesi polttouhreja, täytän sinulle 

lupaukseni,

JESAJA 53:7 Häntä piinattiin, ja hän 

alistui siihen eikä suutansa avannut; 

niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, 

niinkuin lammas, joka on ääneti 

keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa 

avannut.

LUUKKAAN 3:22 ja Pyhä Henki laskeutui 

hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, 

niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: 

"Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun 

minä olen mielistynyt".

JOHANNEKSEN 2:17 Silloin hänen 

opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: 

"Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa 

minut".

JOHANNEKSEN 3:16 Sillä niin on 

Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi 

ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka 

häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 

iankaikkinen elämä.

JOHANNEKSEN 10:17 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."

JOHANNEKSEN 17:4 Minä olen 

kirkastanut sinut maan päällä: minä olen 

täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun 

tehtäväkseni.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

8:9 Sillä te tunnette meidän Herramme 

Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, 

vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne 

köyhäksi, että te hänen köyhyydestään 

rikastuisitte.

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:7 vaan tyhjensi 

itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten 

kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan 

sellaiseksi kuin ihminen;

Katso myös: Toinen Mooseksen 25:39; Toinen Mooseksen 
35:29; Toinen Mooseksen 36:3; Neljäs Mooseksen 15:3; Viides 
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Mooseksen 12:6; Viides Mooseksen 23:23; Psalmit 69:10; Psalmit 
116:14,18; Ensimmäinen Aikakirja 29:3,9; Toinen Aikakirja 35:8; 

Hesekiel 46:12; Matteuksen 3:17; Matteuksen 17:5; Markuksen 
1:11; Markuksen 9:7; Luukkaan 9:35; Apostolien Teot 2:44; 

Kirje Roomalaisille 12:1; Toinen Kirje Korinttilaisille 9:7; Kirje 
Efesolaisille 5:2; Toinen Pietarin Kirje 1:17.

B02 Messias on Jumalan Karitsa.

I06 Sovituksen päivä viittaa Messiaan työhön.

Papin sovitus:

KOLMAS MOOSEKSEN 16:1 Ja Herra 

puhui Moosekselle, sen jälkeen kuin kaksi 

Aaronin poikaa oli kuollut, joita kuolema 

kohtasi, kun he astuivat Herran eteen.

2 Ja Herra sanoi Moosekselle: "Sano 

veljellesi Aaronille: älköön hän joka aika 

menkö pyhimpään, esiripun sisäpuolelle, 

armoistuimen eteen, joka on arkin päällä, 

ettei hän kuolisi; sillä minä ilmestyn pilvessä 

armoistuimen kohdalla.

KOLMAS MOOSEKSEN 16:3,4,6 

Israelin lasten sovitus tappamalla vuohi:

KOLMAS MOOSEKSEN 16:5 Ja hän 

ottakoon israelilaisten seurakunnalta kaksi 

kaurista syntiuhriksi ja yhden oinaan 

polttouhriksi.

7 Sitten hän ottakoon ne kaksi kaurista ja 

asettakoon ne Herran eteen ilmestysmajan 

ovelle.

8 Ja Aaron heittäköön arpaa niistä kahdesta 

kauriista: toisen arvan Herralle ja toisen 

Asaselille.

9 Ja Aaron tuokoon sen kauriin, jonka 

arpa määräsi Herralle, ja uhratkoon sen 

syntiuhriksi.

KOLMAS MOOSEKSEN 16:11-14

KOLMAS MOOSEKSEN 16:15 Sitten 

hän teurastakoon kansan syntiuhrikauriin 

ja vieköön sen verta esiripun sisäpuolelle 

ja tehköön sen verellä, niinkuin hän 

teki mullikan verellä: pirskoittakoon sitä 

armoistuimelle ja armoistuimen eteen.

16 Ja näin hän toimittakoon pyhäkölle 

sovituksen israelilaisten saastaisuudesta ja 

heidän rikoksistaan, olivatpa heidän syntinsä 

minkälaiset tahansa; näin hän tehköön myös 

ilmestysmajalle, joka on heidän tykönänsä, 

keskellä heidän saastaisuuttansa.

KOLMAS MOOSEKSEN 16:17-19 

Israelin lasten sovitus lähettämällä vuohi pois:

KOLMAS MOOSEKSEN 16:10 Mutta 

se kauris, jonka arpa määräsi Asaselille, 

asetettakoon elävänä Herran eteen, että 

sille toimitettaisiin sovitus ja se sitten 

päästettäisiin erämaahan Asaselille.

20 Ja kun hän on loppuun toimittanut pyhäkön 

ja ilmestysmajan ja alttarin sovittamisen, 

tuokoon hän sen elävän kauriin.

21 Ja Aaron laskekoon molemmat kätensä 

elävän kauriin pään päälle ja tunnustakoon 

siinä kaikki israelilaisten pahat teot ja kaikki 

heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä 

syntejä tahansa, ja pankoon ne kauriin pään 

päälle ja lähettäköön sen, sitä varten varatun 

miehen viemänä, erämaahan.

22 Näin kauris kantakoon kaikki heidän 

pahat tekonsa autioon seutuun; ja kauris 

päästettäköön erämaahan.

23 Ja Aaron menköön ilmestysmajaan ja 

riisukoon yltänsä pellavavaatteet, jotka 

hän oli pukenut päälleen mennessänsä 

pyhäkköön, ja jättäköön ne sinne.

KOLMAS MOOSEKSEN 16:24-28
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KOLMAS MOOSEKSEN 16:29 Tämä 

olkoon teille ikuinen säädös: seitsemännessä 

kuussa, kuukauden kymmenentenä päivänä, 

kurittakaa itseänne paastolla älkääkä 

yhtäkään askaretta toimittako, älköön 

maassa syntynyt älköönkä muukalainen, 

joka asuu teidän keskellänne.

30 Sillä sinä päivänä toimitetaan teille sovitus 

teidän puhdistamiseksenne; kaikista 

synneistänne te tulette puhtaiksi Herran 

edessä.

31 Se olkoon teille levon päivä, kurittakaa silloin 

itseänne paastolla; se olkoon ikuinen säädös.

KOLMAS MOOSEKSEN 17:11 Sillä 

lihan sielu on veressä, ja minä olen sen 

teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille 

sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, 

koska sielu on siinä.

JESAJA 53:4 Mutta totisesti, meidän 

sairautemme hän kantoi, meidän kipumme 

hän sälytti päällensä. Me pidimme 

häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja 

vaivaamana,

5 mutta hän on haavoitettu meidän 

rikkomustemme tähden, runneltu meidän 

pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli 

hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja 

hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin 

lampaat, kukin meistä poikkesi omalle 

tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä 

kaikkien meidän syntivelkamme.

MATTEUKSEN 27:51 Ja katso, temppelin 

esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja 

maa järisi, ja kalliot halkesivat,

LUUKKAAN 23:46 Ja Jeesus huusi suurella 

äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä 

annan henkeni". Ja sen sanottuaan hän antoi 

henkensä.

JOHANNEKSEN 1:29 Seuraavana päivänä 

hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: 

"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 

maailman synnin!

KIRJE ROOMALAISILLE 

4:24 vaan myös meidän tähtemme, joille 

se on luettava, kun uskomme häneen, 

joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän 

Herramme,

25 joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme 

tähden ja kuolleista herätetty meidän 

vanhurskauttamisemme tähden.

KIRJE HEPREALAISILLE 7:22 niin on 

myös se liitto parempi, jonka takaajaksi 

Jeesus on tullut.

KIRJE HEPREALAISILLE 8:1 Mutta 

pääkohta siinä, mistä me puhumme, on 

tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, 

joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla 

puolella taivaissa,

2 tehdäkseen pappispalvelusta 

kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa 

majassa, jonka on rakentanut Herra eikä 

ihminen.

KIRJE HEPREALAISILLE 9:7 

mutta toiseen majaan menee ainoastaan 

ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman 

verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja 

kansan tahattomien syntien edestä.

8 Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie 

kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, 

niin kauan kuin etumainen maja vielä 
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seisoo.

9 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava 

vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan 

lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene 

tekemään täydelliseksi omassatunnossaan 

sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa,

10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja 

erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan 

sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden 

järjestyksen aikaan asti.

11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän 

ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman 

ja täydellisemmän majan kautta, joka 

ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä 

luomakuntaa,

12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren 

kautta, vaan oman verensä kautta kerta 

kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan 

iankaikkisen lunastuksen.

13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon 

tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, 

pyhittää lihanpuhtauteen,

14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen 

veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen 

kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, 

puhdistava meidän omantuntomme 

kuolleista teoista palvelemaan elävää 

Jumalaa!

15 Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, 

että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut 

lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista 

rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, 

saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.

16 Sillä missä on testamentti, siinä on sen 

tekijän kuolema toteennäytettävä;

17 sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on 

pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa 

tekijänsä eläessä.

18 Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa 

verettä vihitty.

19 Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle 

julkilukenut kaikki käskyt, niinkuin ne laissa 

kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen 

veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin 

ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan,

20 sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka 

Jumala on teille säätänyt".

21 Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja 

kaikki palvelukseen kuuluvat esineet.

22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki 

verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu 

anteeksiantamista.

23 On siis välttämätöntä, että taivaallisten 

kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että 

taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla 

uhreilla kuin nämä.

24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn 

kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen 

oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt 

ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen 

meidän hyväksemme.

25 Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä 

monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi 

joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, 

vierasta verta mukanaan,

26 sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän 

monta kertaa maailman perustamisesta 

asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran 

maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, 

poistaakseen synnin uhraamalla itsensä.

27 Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että 

heidän kerran on kuoleminen, mutta 

senjälkeen tulee tuomio,

28 samoin Kristuskin, kerran uhrattuna 

ottaakseen pois monien synnit, on 

toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä 

pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.

KIRJE HEPREALAISILLE 10:4 Sillä 

mahdotonta on, että härkäin ja kauristen 
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veri voi ottaa pois syntejä.

KIRJE HEPREALAISILLE 10:14 Sillä hän 

on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt 

täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

2:2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; 

eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko 

maailman syntien.

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 32:30; Toinen Mooseksen 
28:2,30; Toinen Mooseksen 30:10; Toinen Mooseksen 33:20; 

Kolmas Mooseksen 16:4; Kolmas Mooseksen 23:26-32; Kolmas 
Mooseksen 25:9; Neljäs Mooseksen 27:21; Neljäs Mooseksen 29:7; 
Viides Mooseksen 5:24; Tuomarien Kirja 6:22; Psalmit 51:17,19; 

Psalmit 103:12; Jesaja 38:17; Jesaja 43:25; Jesaja 44:22; Jesaja 
53:12; Hesekiel 10:18,19; Daniel 10:5; Hoosea 6:2,3; Joona 1-3; 
Miika 7:19; Matteuksen 28:30; Markuksen 15:38; Luukkaan 

23:41,45; Johanneksen 1:14; Johanneksen 2:11,19; Johanneksen 
19:23; Apostolien Teot 13:39; Kirje Roomalaisille 5:9; Toinen Kirje 
Korinttilaisille 5:19,21; Kirje Efesolaisille 2:6; Ensimmäinen Kirje 

Timoteukselle 2:5; Kirje Heprealaisille 7:26-28; Kirje Heprealaisille 
8:5; Kirje Heprealaisille 10:19-22; Kirje Heprealaisille 12:24; Toinen 

Pietarin Kirje 3:9; Johanneksen Ilmestys 19:7,8.

B02 Messias on Jumalan Karitsa.

I03 Polttouhri osoittaa Messiaan työtä - 

tahraton uhri - jatkuva polttouhri.

KOLMAS MOOSEKSEN 22:17 Ja Herra 

puhui Moosekselle sanoen:

18 Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja kaikille 

israelilaisille ja sano heille: Kuka ikinä 

Israelin heimosta tai muukalaisista Israelissa 

tuo polttouhriksi uhrilahjansa, olipa se mikä 

hyvänsä lupausuhri tai vapaaehtoinen uhri, 

jonka he tuovat Herralle,

19 niin tuokaa sellainen uhri, että hänen 

mielisuosionsa tulee teidän osaksenne: 

virheetön urospuoli raavaista, lampaista tai 

vuohista.

20 Mutta yhtään eläintä, jossa on vamma, älkää 

tuoko, sillä siitä hänen mielisuosionsa ei tule 

teidän osaksenne.

21 Jos joku tuo Herralle yhteysuhrin raavaista 

tai lampaista, joko lupausta täyttääkseen 

tai vapaaehtoisena uhrina, olkoon eläin 

virheetön ollakseen otollinen; älköön siinä 

olko mitään vammaa.

KOLMAS MOOSEKSEN 17:11 Sillä 

lihan sielu on veressä, ja minä olen sen 

teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille 

sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, 

koska sielu on siinä.

NELJÄS MOOSEKSEN 28:3 Ja sano heille: 

Tämä on se uhri, joka teidän on tuotava 

joka päivä Herralle: kaksi vuoden vanhaa 

virheetöntä karitsaa jokapäiväiseksi 

polttouhriksi.

4 Uhraa toinen karitsa aamulla, ja toinen 

karitsa uhraa iltahämärässä

PSALMIT 40:7 Teurasuhriin ja ruokauhriin 

et sinä mielisty; minun korvani sinä avasit, 

polttouhria ja syntiuhria sinä et vaadi.

JESAJA 53:8 Ahdistettuna ja tuomittuna 

hänet otettiin pois, mutta kuka hänen 

polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet 

temmattiin pois elävien maasta; minun 

kansani rikkomuksen tähden kohtasi 

rangaistus häntä.

MATTEUKSEN 20:28 niinkuin ei 

Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, 

vaan palvelemaan ja antamaan henkensä 

lunnaiksi monen edestä."

MATTEUKSEN 26:28 sillä tämä on 

minun vereni, liiton veri, joka monen edestä 

vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.
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MATTEUKSEN 27:19 Mutta kun hän 

istui tuomarinistuimella, lähetti hänen 

vaimonsa hänelle sanan: "Älä puutu siihen 

vanhurskaaseen mieheen, sillä minä olen 

tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen 

tähtensä".

LUUKKAAN 23:4 Pilatus sanoi ylipapeille ja 

kansalle: "En minä löydä mitään syytä tässä 

miehessä".

LUUKKAAN 23:47 Mutta kun sadanpäämies 

näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa 

ja sanoi: "Totisesti, tämä oli vanhurskas 

mies".

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

1:30 Mutta hänestä on teidän olemisenne 

Kristuksessa Jeesuksessa, joka on 

tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja 

vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja 

lunastukseksi,

KIRJE EFESOLAISILLE 5:2 ja vaeltakaa 

rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti 

teitä ja antoi itsensä meidän edestämme 

lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi 

tuoksuksi".

KIRJE HEPREALAISILLE 

7:26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille 

sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä 

erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,

KIRJE HEPREALAISILLE 10:4 Sillä 

mahdotonta on, että härkäin ja kauristen 

veri voi ottaa pois syntejä.

5 Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: 

"Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta 

ruumiin sinä minulle valmistit;

6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et 

mielistynyt.

7 Silloin minä sanoin: `Katso, minä tulen 

- kirjakääröön on minusta kirjoitettu - 

tekemään sinun tahtosi, Jumala`."

8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja 

polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut 

etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain 

mukaan uhrataankin,

9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen 

tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa 

ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.

10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme 

pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin 

uhrilla kerta kaikkiaan.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 1:18 

tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette 

hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, 

isiltä peritystä vaelluksestanne,

19 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin 

virheettömän ja tahrattoman karitsan,

20 hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo 

ennen maailman perustamista, mutta vasta 

viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten,

21 jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, 

joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle 

kirkkauden, niin että teidän uskonne on 

myös toivo Jumalaan.

Katso myös: Toinen Mooseksen 12:5; Kolmas Mooseksen 1:1-4,10; 
Kolmas Mooseksen 3:1,6; Kolmas Mooseksen 4:32; Kolmas 

Mooseksen 7:11; Kolmas Mooseksen 21:16-24; Kolmas Mooseksen 
22:27; Neljäs Mooseksen 16:40; Viides Mooseksen 14:6; Viides 

Mooseksen 15:21; Viides Mooseksen 17:1; Esra 6:8-10; Psalmit 50:8-
12; Psalmit 51:18; Jesaja 1:11-15; Malakia 1:8,13,14; Matteuksen 

3:15; Matteuksen 27:19,24,54; Markuksen 10:45; Markuksen 14:24; 
Luukkaan 4:3; Luukkaan 9:56; Luukkaan 23:41; Johanneksen 

4:34; Johanneksen 5:30; Johanneksen 6:38; Toinen Kirje 
Korinttilaisille 5:21; Kirje Galatalaisille 4:4; Kirje Efesolaisille 5:26; 
Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 2:10; Kirje Titukselle 1:7,10; 
Kirje Titukselle 2:14; Kirje Heprealaisille 9:22; Kirje Heprealaisille 
10:19-21; Kirje Heprealaisille 13:12; Johanneksen 1:7; Johanneksen 

2:1.
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I09 Happamattoman leivän juhla viittaa 

Messiaan työhön.

KOLMAS MOOSEKSEN 23:6 Ja 

saman kuukauden viidentenätoista päivänä 

on happamattoman leivän juhla Herran 

kunniaksi; syökää happamatonta leipää 

seitsemän päivää.

7 Ensimmäisenä päivänä olkoon teillä pyhä 

kokous, silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta 

toimittako.

8 Tuokaa Herralle uhri seitsemänä päivänä. 

Seitsemäntenä päivänä on pyhä kokous; 

silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta 

toimittako."

VIIDES MOOSEKSEN 16:3 Älä syö sen ohella 

hapanta. Syö seitsemänä päivänä sen ohella 

happamatonta leipää, kurjuuden leipää - sillä 

kiiruusti sinä lähdit pois Egyptin maasta - 

että alati muistaisit sitä päivää, jona lähdit 

Egyptin maasta.

MATTEUKSEN 26:17 Mutta 

ensimmäisenä happamattoman leivän 

päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö 

ja sanoivat: "Mihin tahdot, että valmistamme 

pääsiäislampaan sinun syödäksesi?"

MARKUKSEN 14:1 Niin oli kahden 

päivän perästä pääsiäinen ja happamattoman 

leivän juhla, ja ylipapit ja kirjanoppineet 

miettivät, kuinka saisivat hänet otetuksi 

kavaluudella kiinni ja tapetuksi.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

5:7 Peratkaa pois vanha hapatus, että 

teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin 

happamattomat; sillä onhan meidän 

pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 5:21 

Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän 

tähtemme teki synniksi, että me hänessä 

tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

KIRJE EFESOLAISILLE 5:2 ja vaeltakaa 

rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti 

teitä ja antoi itsensä meidän edestämme 

lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi 

tuoksuksi".

Katso myös: Toinen Mooseksen 12:15-20,39; Toinen Mooseksen 
13:6,7; Toinen Mooseksen 23:15; Toinen Mooseksen 34:18; Neljäs 
Mooseksen 28:17-25; Viides Mooseksen 16:8,16; Tuomarien Kirja 
6:12-24; Toinen Aikakirja 30:13,21; Toinen Aikakirja 35:17; Esra 

6:22; Markuksen 14:12; Luukkaan 22:1,7.

I10 Ensimmäinen viljankynttönippu viittaa 

Messiaan ylösnousemukseen.

KOLMAS MOOSEKSEN 23:9 Ja Herra 

puhui Moosekselle sanoen:

10 Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te 

tulette siihen maahan, jonka minä teille 

annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää 

papille viljastanne uutislyhde.

11 Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen 

Herran edessä, että hänen mielisuosionsa 

tulisi teidän osaksenne; sapatin jälkeisenä 

päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen.

12 Ja sinä päivänä, jona teidän lyhteenne 

heilutus toimitetaan, uhratkaa virheetön, 

vuoden vanha karitsa polttouhriksi Herralle,

13 ja siihen kuuluvaksi ruokauhriksi 

kaksi kymmenennestä lestyjä jauhoja, 

öljyyn sekoitettuna, uhriksi, suloiseksi 

tuoksuksi Herralle, sekä siihen kuuluvaksi 

juomauhriksi neljännes hiin-mittaa viiniä.

14 Älkääkä syökö uutisleipää, paahdettuja jyviä 

tai tuleentumatonta viljaa ennen sitä päivää, 

jona tuotte Jumalallenne uhrilahjan. Se 
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olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta 

sukupolveen, missä asuttekin.

MATTEUKSEN 28:5 Mutta enkeli 

puhutteli naisia ja sanoi heille: "Älkää te 

peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän 

Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu.

6 Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut 

ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa 

paikkaa, jossa hän on maannut.

7 Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen 

opetuslapsillensa, että hän on noussut 

kuolleista. Ja katso, hän menee teidän 

edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet 

nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut."

KIRJE ROOMALAISILLE 8:29 Sillä ne, 

jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös 

edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, 

että hän olisi esikoinen monien veljien 

joukossa;

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

15:20 Mutta nytpä Kristus on noussut 

kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.

21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen 

kautta, niin on myöskin kuolleitten 

ylösnousemus tullut ihmisen kautta.

22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, 

niin myös kaikki tehdään eläviksi 

Kristuksessa,

23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena 

Kristus, sitten Kristuksen omat hänen 

tulemuksessaan;

KIRJE KOLOSSALAISILLE 1:18 Ja hän 

on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; 

hän, joka on alku, esikoinen kuolleista 

nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa 

ensimmäinen.

KIRJE HEPREALAISILLE 10:10 Ja tämän 

tahdon perusteella me olemme pyhitetyt 

Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta 

kaikkiaan.

11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä 

palvelustaan toimittamassa ja usein 

uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät 

ikinä voi syntejä poistaa;

12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan 

uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut 

Jumalan oikealle puolelle,

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 1:18 

tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette 

hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, 

isiltä peritystä vaelluksestanne,

19 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin 

virheettömän ja tahrattoman karitsan,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:17 Ja kun 

minä hänet näin, kaaduin minä kuin 

kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän 

pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: 

"Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja 

viimeinen,

18 ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, 

minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla 

on kuoleman ja tuonelan avaimet.

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 4:4,5; Kolmas Mooseksen 
1:10; Joosua 5:11,12.

I11 Ensihedelmien juhla, 50 päivää 

Pääsiäisen jälkeen viittaa Pyhän Hengen 

vuodatukseen.

KOLMAS MOOSEKSEN 23:15 Sitten 

laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, 

siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, 
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seitsemän täyttä viikkoa,

16 laskekaa viisikymmentä päivää 

seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään 

asti; sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri.

17 Sieltä, missä asutte, tuokaa heilutusleiväksi 

kaksi kakkua, jotka on leivottava happamena 

kahdesta kymmenenneksestä lestyjä jauhoja, 

Herralle uutislahjaksi.

18 Ja tuokaa leipänne ohella seitsemän 

virheetöntä, vuoden vanhaa karitsaa ja 

mullikka sekä kaksi oinasta; ruoka- ja 

juomauhreineen ne olkoot polttouhri 

Herralle, suloisesti tuoksuva uhri Herralle.

19 Ja uhratkaa kauris syntiuhriksi sekä kaksi 

vuoden vanhaa karitsaa yhteysuhriksi.

20 Ja pappi toimittakoon niiden ja uutisleivän 

ynnä kahden karitsan heilutuksen Herran 

edessä. Ne olkoot Herralle pyhät ja papin 

omat.

21 Ja kuuluttakaa pyhä kokous juuri siksi 

päiväksi; silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta 

toimittako. Se olkoon teille ikuinen säädös 

sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin.

JOHANNEKSEN 15:26 Mutta kun 

Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille 

Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän 

tyköä, niin hän on todistava minusta.

APOSTOLIEN TEOT 2:1 Ja kun 

helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki 

yhdessä koolla.

2 Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin 

olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko 

huoneen, jossa he istuivat.

3 Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka 

jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin 

päälle.

4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä 

täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, 

sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi 

antoi.

APOSTOLIEN TEOT 2:32 Tämän Jeesuksen 

on Jumala herättänyt, minkä todistajia me 

kaikki olemme.

33 Koska hän siis on Jumalan oikean käden 

voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän 

Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, 

minkä te nyt näette ja kuulette.

KIRJE ROOMALAISILLE 8:23 eikä 

ainoastaan se, vaan myös me, joilla on 

Hengen esikoislahja, mekin huokaamme 

sisimmässämme, odottaen lapseksi-

ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä 

Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, 

olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia 

tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda 

samaa Henkeä.

KIRJE HEPREALAISILLE 10:15 

Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; 

sillä sanottuaan:

16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden 

päivien jälkeen teen heidän kanssaan", 

sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän 

sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän 

mieleensä";

JAAKOBIN KIRJE 1:18 Tahtonsa mukaan 

hän synnytti meidät totuuden sanalla, 

ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 14:4 Nämä 

ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään 

naisten kanssa; sillä he ovat niinkuin 
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neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat 

Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat 

ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja 

Karitsalle,

Katso myös: Toinen Mooseksen 19-20; Toinen Mooseksen 34:22; 
Kolmas Mooseksen 23:10; Neljäs Mooseksen 28:26-31; Viides 

Mooseksen 16:9-11; Jeremia 31:31-34; Hesekiel 36:24-30; Malakia 
1:13,14; Kirje Roomalaisille 8:3; Toinen Kirje Korinttilaisille 5:21.

I12 Tabernaakkelin juhla suhteessa Messiaan 

työhön.

KOLMAS MOOSEKSEN 23:33 Ja Herra 

puhui Moosekselle sanoen:

34 Puhu israelilaisille ja sano: Tämän 

seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä 

on lehtimajanjuhla Herran kunniaksi; se 

kestää seitsemän päivää.

KOLMAS MOOSEKSEN 23:35-38

KOLMAS MOOSEKSEN 23:39 Mutta 

seitsemännen kuukauden viidentenätoista 

päivänä, kun te olette korjanneet maan 

sadon, viettäkää Herran juhlaa seitsemän 

päivää; ensimmäinen päivä on levon päivä, 

ja kahdeksas päivä on myös levon päivä.

40 Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihania 

hedelmiä puista, palmunoksia ja tuuheiden 

puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta, 

ja pitäkää iloa seitsemän päivää Herran, 

Jumalanne edessä.

41 Ja viettäkää sitä juhlana Herran kunniaksi 

seitsemän päivää vuodessa. Se olkoon teille 

ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen; 

viettäkää se seitsemännessä kuussa.

42 Seitsemän päivää asukaa lehtimajoissa; 

kaikki Israelissa syntyneet asukoot 

lehtimajoissa,

43 että teidän jälkeläisenne tietäisivät, 

kuinka minä annoin israelilaisten asua 

lehtimajoissa, kun vein heidät pois 

Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän 

Jumalanne."

JESAJA 12:3 Te saatte ilolla ammentaa 

vettä pelastuksen lähteistä.

JESAJA 55:1 Kuulkaa, kaikki janoavaiset, 

tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole 

rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, 

ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä 

ja maitoa.

SAKARJA 14:16 Mutta kaikki niiden 

pakanakansain tähteet, jotka ovat 

hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät 

vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen 

rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja 

viettämään lehtimajanjuhlaa.

17 Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy 

ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan 

kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule 

sadetta.

JOHANNEKSEN 4:13 Jeesus vastasi ja 

sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, 

janoaa jälleen,

14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle 

annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, 

jonka minä hänelle annan, tulee hänessä 

sen veden lähteeksi, joka kumpuaa 

iankaikkiseen elämään".

JOHANNEKSEN 7:37 Mutta juhlan 

viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja 

huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon 

minun tyköni ja juokoon.

38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään 

on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva 

elävän veden virrat."
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39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden 

piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä 

Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei 

vielä ollut kirkastettu.

KIRJE HEPREALAISILLE 11:9 Uskon 

kautta hän eli muukalaisena lupauksen 

maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen 

teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka 

olivat saman lupauksen perillisiä;

10 sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on 

perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on 

Jumala.

11 Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun 

perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska 

hän piti luotettavana sen, joka oli antanut 

lupauksen.

12 Sentähden syntyikin yhdestä miehestä, 

vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous, 

kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren 

rannalla hiekkaa, epälukuisesti.

13 Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä 

luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he 

olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet 

ja tunnustaneet olevansa vieraita ja 

muukalaisia maan päällä.

14 Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä 

isänmaata.

15 Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, 

josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä 

ollut tilaisuus palata takaisin;

16 mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on 

taivaalliseen. Sentähden Jumala ei heitä 

häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän 

Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut 

heille kaupungin.

 

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:1 Ja hän 

näytti minulle elämän veden virran, joka 

kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja 

Karitsan valtaistuimesta.

2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla 

puolilla oli elämän puu, joka kantoi 

kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi 

hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen 

tervehtymiseksi.

Katso myös: Toinen Mooseksen 13:14; Neljäs Mooseksen 29:12-
38; Viides Mooseksen 16:13-15; Viides Mooseksen 31:10-13; 

Ensimmäinen Kuningasten Kirja 8:65,66; Toinen Aikakirja 
7:8-10; Esra 3:4; Nehemia 8:14-18; Psalmit 36:9; Psalmit 42:2,3; 
Jesaja 35:10; Jesaja 41:17,18; Jesaja 44:3; Jesaja 49:10; Jeremia 
2:3; Hesekiel 45:25; Jooel 3:18; Sakarja 3:10; Sakarja 14:18,19; 
Johanneksen 4:10-12; Johanneksen 16:22; Ensimmäinen Kirje 

Korinttilaisille 10:4; Toinen Kirje Korinttilaisille 5:1; Kirje 
Heprealaisille 13:13,14; Johanneksen Ilmestys 7:17; Johanneksen 

Ilmestys 21:6; Johanneksen Ilmestys 22:1,17.

Juutalaisen perinteen mukaan juomauhria 

juhlittiin seuraavasti. Seitsemännen päivän 

alussa, päivää kutsutaan Hepreaksi nimellä 

Hoshana Rabba, pappi käveli Shiloamin 

altaalle. Hän nosti vettä altaasta ja kantoi sen 

kultaisessa kannussa temppeliin. Temppelissä 

vesi kaadettiin uhrina uhrieläimen ylle. 

Vesiseremonian aikana seuraava jae luettiin 

ihmisille:

Jesaja 12:3 Te saatte ilolla ammentaa vettä 

pelastuksen lähteistä.

Vanha Juutalainen kirja kommentoi: «Hän, 

joka ei ole nähnyt iloa tuottavaa veden nostoa 

ei ole koskaan kokenut iloa elämässään 

(Mishna Sukka, 5:1). Oli siis Jumalan käsku 

syödä ja juoda ilolla tabernaakkeleiden juhlan 

aikana.

 

E18 Messias elää kansansa keskellä.

KOLMAS MOOSEKSEN 26:11 Ja minä 

panen asumukseni teidän keskellenne enkä 

viero teitä.

12 Ja minä vaellan teidän keskellänne ja 
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olen teidän Jumalanne, ja te olette minun 

kansani.

HESEKIEL 37:27 Minun asumukseni on 

oleva heidän yllänsä, ja minä olen heidän 

Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

JOHANNEKSEN 1:14 Ja Sana tuli 

lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja 

me katselimme hänen kirkkauttansa, 

senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella 

Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja 

totuutta.

JOHANNEKSEN 1:49 Natanael vastasi 

ja sanoi hänelle: "Rabbi, sinä olet Jumalan 

Poika, sinä olet Israelin kuningas".

JOHANNEKSEN 5:46 Sillä jos te 

Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte 

minua; sillä minusta hän on kirjoittanut.

APOSTOLIEN TEOT 3:22 Sillä Mooses on 

sanonut: `Profeetan, minun kaltaiseni, Herra 

Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; 

häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille 

puhuu.

APOSTOLIEN TEOT 15:16 `Sen jälkeen 

minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin 

sortuneen majan; minä korjaan sen 

repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn,

17 että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, 

ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun 

nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän 

tekee,

KIRJE HEPREALAISILLE 

9:11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen 

hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän 

suuremman ja täydellisemmän majan 

kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei 

ole tätä luomakuntaa,

12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren 

kautta, vaan oman verensä kautta kerta 

kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan 

iankaikkisen lunastuksen.

KIRJE HEPREALAISILLE 9:22 Niin 

puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki 

verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu 

anteeksiantamista.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:3 Ja 

minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta 

sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten 

keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, 

ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on 

oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

Katso myös: Toinen Mooseksen 29:45,46; Viides Mooseksen 18:15; 
Joosua 22:19; Toinen Aikakirja 29:6; Psalmit 78:59,60; Aamos 
9:11,12; Kirje Heprealaisille 8:5,6; Kirje Heprealaisille 13:10-13.
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I07 Punaisen hiehon uhri viittaa Messiaan 

työhön.

NELJÄS MOOSEKSEN 19:2 Tämä on 

lakimääräys, jonka Herra sääsi sanoen: 

Käske israelilaisia tuomaan sinulle 

ruskeanpunainen, virheetön hieho, jossa ei 

ole mitään vammaa ja jonka päälle iestä ei 

vielä ole pantu.

3 Antakaa se pappi Eleasarin haltuun, ja 

vietäköön se leiristä ulos ja teurastettakoon 

hänen edessänsä.

9 Sitten joku, joka on puhdas, kootkoon 

hiehon tuhan ja pankoon sen talteen leirin 

ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan. Ja 

säilytettäköön se israelilaisten seurakunnalle 

puhdistusvettä varten. Tämä on syntiuhri.

JOHANNEKSEN 15:3 Te olette jo puhtaat 

sen sanan tähden, jonka minä olen teille 

puhunut.

KIRJE GALATALAISILLE 3:13 Kristus 

on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun 

hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - 

sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka 

on puuhun ripustettu" -

KIRJE EFESOLAISILLE 5:26 että 

hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä 

pesten, sanan kautta,

KIRJE HEPREALAISILLE 1:3 ja 

joka, ollen hänen kirkkautensa säteily 

ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen 

kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan 

puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin 

oikealle puolelle korkeuksissa,

KIRJE HEPREALAISILLE 

9:11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen 

hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän 

suuremman ja täydellisemmän majan 

kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei 

ole tätä luomakuntaa,

12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren 

kautta, vaan oman verensä kautta kerta 

kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan 

iankaikkisen lunastuksen.

13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon 

tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, 

pyhittää lihanpuhtauteen,

14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen 

veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen 

kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, 

puhdistava meidän omantuntomme 

kuolleista teoista palvelemaan elävää 

Jumalaa!

KIRJE HEPREALAISILLE 10:14 Sillä hän 

on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt 

täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

KIRJE HEPREALAISILLE 13:11 Sillä 

niiden eläinten ruumiit, joiden veren 

ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi 

kantaa kaikkeinpyhimpään, poltetaan 

ulkopuolella leirin.

12 Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen 

omalla verellänsä kansan, kärsi portin 

ulkopuolella.

13 Niin menkäämme siis hänen tykönsä 

"ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa 

kantaen;

Katso myös: Kirje Heprealaisille 10:19-22,29.
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E26 Messiaan lunastustyö.

NELJÄS MOOSEKSEN 21:9 Niin Mooses teki 

vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; 

jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä 

katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon.

JOHANNEKSEN 1:29 Seuraavana päivänä 

hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: 

"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 

maailman synnin!

JOHANNEKSEN 3:14 Ja niinkuin Mooses 

ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää 

Ihmisen Poika ylennettämän,

15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi 

iankaikkinen elämä.

JOHANNEKSEN 6:40 Sillä minun Isäni 

tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan 

ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja 

minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

KIRJE HEPREALAISILLE 12:2 silmät 

luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, 

Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon 

sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja 

istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

Katso myös: Toinen Kuningasten Kirja 18:4.

D04 D. Messias Kuninkaana.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

NELJÄS MOOSEKSEN 24:7 Vettä läikkyy sen 

vesisangoista, ja sen laihot saavat runsaasti 

vettä. Agagia mahtavampi on sen kuningas, 

ylhäinen sen kuningasvalta.

8 Jumala vei sen pois Egyptistä; sen sarvet 

ovat kuin villihärän. Se syö suuhunsa 

viholliskansat, heidän luunsa se murskaa ja 

lävistää heidät nuolillansa.

15 Ja hän puhkesi lausumaan ja sanoi: "Näin 

puhuu Bileam, Beorin poika, näin puhuu 

mies, jonka silmä on avattu.

16 Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan 

puheen ja saa tietonsa Korkeimmalta, joka 

näkee Kaikkivaltiaan näkyjä, joka lankeaa 

loveen ja jonka silmät avataan:

17 Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, minä 

katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti 

nousee Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista. 

Se ruhjoo Mooabilta ohimot, päälaen kaikilta 

Seetin pojilta.

18 Ja Edomista tulee alusmaa, Seir joutuu 

vihollistensa omaksi; mutta Israel tekee 

väkeviä tekoja.

19 Ja Jaakobista tulee valtias, hän hävittää 

kaupungeista niihin pelastuneet."

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 49:10 Ei siirry 

valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva 

hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, 

jonka se on ja jota kansat tottelevat.

PSALMIT 110:2 Herra ojentaa sinun valtasi 

valtikan Siionista; hallitse vihollistesi 

keskellä.

DANIEL 2:44 Mutta niiden kuningasten 

päivinä on taivaan Jumala pystyttävä 

valtakunnan, joka on kukistumaton 

iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle 

kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne 

muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, 

mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti,

MATTEUKSEN 2:1 Kun Jeesus oli 
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syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas 

Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli 

itäisiltä mailta Jerusalemiin,

2 ja he sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt 

juutalaisten kuningas? Sillä me näimme 

hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme 

tulleet häntä kumartamaan."

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

15:24 sitten tulee loppu, kun hän antaa 

valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, 

kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken 

vallan ja voiman.

25 Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, 

kunnes hän on pannut kaikki viholliset 

jalkojensa alle".

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:10 niin että 

kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen 

notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa 

ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja 

niitten, jotka maan alla ovat,

KIRJE HEPREALAISILLE 1:8 mutta 

Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy 

aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi 

valtikka on oikeuden valtikka.

9 Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit 

laittomuutta; sentähden on Jumala, 

sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, 

enemmän kuin sinun osaveljiäsi."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:16 Ja hänellä 

on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: 

"Kuningasten Kuningas ja herrain Herra".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:16 Minä, 

Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä 

teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin 

juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas 

kointähti."

Katso myös: #1; Neljäs Mooseksen 24:4; Psalmit 18:44; 
Johanneksen 1:49; Juudaksen Kirje 1:11; Toinen Pietarin Kirje 

1:19; Johanneksen Ilmestys 2:14; Johanneksen Ilmestys 20.

B02 Messias on Jumalan Karitsa.

I03 Polttouhri osoittaa Messiaan työtä - 

tahraton uhri - jatkuva polttouhri.

NELJÄS MOOSEKSEN 28:3 Ja sano heille: 

Tämä on se uhri, joka teidän on tuotava 

joka päivä Herralle: kaksi vuoden vanhaa 

virheetöntä karitsaa jokapäiväiseksi 

polttouhriksi.

4 Uhraa toinen karitsa aamulla, ja toinen 

karitsa uhraa iltahämärässä

5 ja ruokauhriksi kymmenesosa eefa-mittaa 

lestyjä jauhoja, sekoitettuna neljännekseen 

hiin-mittaa survomalla saatua öljyä.

6 Tämä on jokapäiväinen polttouhri, joka 

toimitettiin Siinain vuorella suloisesti 

tuoksuvaksi uhriksi Herralle.

7 Ja siihen kuulukoon juomauhrina neljännes 

hiin-mittaa viiniä kumpaakin karitsaa kohti. 

Pyhäkössä vuodata Herralle höysteviiniuhri.

8 Ja toinen karitsa uhraa iltahämärässä ja 

toimita siihen kuuluva ruoka- ja juomauhri 

samalla tavoin kuin aamullakin, suloisesti 

tuoksuvaksi uhriksi Herralle.

9 Mutta sapatinpäivänä uhraa kaksi vuoden 

vanhaa virheetöntä karitsaa ynnä kaksi 

kymmenennestä lestyjä jauhoja, öljyyn 

sekoitettuna, ruokauhriksi, sekä siihen 

kuuluva juomauhri.

10 Tämä on sapatin polttouhri, joka 

uhrattakoon kunakin sapattina jokapäiväisen 

polttouhrin ja siihen kuuluvan juomauhrin 

ohella.
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JESAJA 53:10 Mutta Herra näki hyväksi 

runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. 

Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, 

saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja 

Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.

MATTEUKSEN 27:51 Ja katso, temppelin 

esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja 

maa järisi, ja kalliot halkesivat,

LUUKKAAN 23:45 sillä aurinko oli pimentynyt. 

Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia.

JOHANNEKSEN 1:14 Ja Sana tuli 

lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja 

me katselimme hänen kirkkauttansa, 

senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella 

Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja 

totuutta.

JOHANNEKSEN 1:29 Seuraavana päivänä 

hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: 

"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 

maailman synnin!

KIRJE HEPREALAISILLE 7:25 jonka 

tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa 

ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö 

tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen 

heidän puolestansa.

26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille 

sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä 

erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,

27 jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin 

ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien 

syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä 

tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan 

itsensä.

28 Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi 

ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan 

sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa 

Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.

KIRJE HEPREALAISILLE 9:26 sillä 

muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän 

monta kertaa maailman perustamisesta 

asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran 

maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, 

poistaakseen synnin uhraamalla itsensä.

KIRJE HEPREALAISILLE 10:1 Sillä 

koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, 

ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi 

samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he 

alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia 

täydellisiksi.

2 Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä 

uhraamasta, koska näillä, jotka 

jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran 

puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään 

tuntoa synneistä?

3 Mutta niissä on jokavuotinen muistutus 

synneistä.

4 Sillä mahdotonta on, että härkäin ja 

kauristen veri voi ottaa pois syntejä.

5 Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: 

"Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta 

ruumiin sinä minulle valmistit;

6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et 

mielistynyt.

7 Silloin minä sanoin: `Katso, minä tulen 

- kirjakääröön on minusta kirjoitettu - 

tekemään sinun tahtosi, Jumala`."

8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja 

polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut 

etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain 

mukaan uhrataankin,

9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen 

tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa 

ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
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10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme 

pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin 

uhrilla kerta kaikkiaan.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 1:19 

vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin 

virheettömän ja tahrattoman karitsan,

20 hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo 

ennen maailman perustamista, mutta vasta 

viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten,

Katso myös: Toinen Mooseksen 29:41,42; Kolmas Mooseksen 
6:9,12; Kolmas Mooseksen 9:3; Kolmas Mooseksen 12:6; Kolmas 

Mooseksen 14:12,13,21,24,25; Kolmas Mooseksen 17:3; Kolmas 
Mooseksen 23:12; Neljäs Mooseksen 6:12,14; Neljäs Mooseksen 
29:6,41-43; Tuomarien Kirja 13:33; Toinen Aikakirja 2:4; Esra 

3:4,5; Nehemia 10:33; Psalmit 50:8; Psalmit 51:18-21; Jesaja 56:7; 
Hesekiel 43:27; Hesekiel 46:13-15; Jooel 2:14; Markuksen 15:38; 
Johanneksen 4:34; Kirje Roomalaisille 12:1; Kirje Heprealaisille 

10:14; Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:5.
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E12 Messias täyttää Jumalan lain.

VIIDES MOOSEKSEN 11:18 Painakaa 

siis nämä minun sanani sydämeenne ja 

mieleenne ja sitokaa ne merkiksi käteenne, 

ja ne olkoot muistolauseena otsallanne;

19 ja opettakaa ne lapsillenne, niin että puhut 

niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, 

maata pannessasi ja ylös noustessasi.

20 Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi,

JOOSUA 1:8 Älköön tämä lain kirja sinun 

suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät 

ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, 

mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä 

onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt.

PSALMIT 1:1 Autuas se mies, joka ei vaella 

jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten 

teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat,

2 vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee 

hänen lakiansa päivät ja yöt!

PSALMIT 119:11 Minä kätken sinun sanasi 

sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan.

PSALMIT 119:97 Kuinka sinun lakisi onkaan 

minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä 

tutkistelen.

98 Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani 

viisaammaksi, sillä ne ovat minun omani 

iankaikkisesti.

99 Minä olen kaikkia opettajiani taitavampi, 

sillä minä tutkistelen sinun todistuksiasi.

JESAJA 34:16 Etsikää Herran kirjasta ja 

lukekaa: ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei 

yksikään toistansa kaipaava. - "Sillä minun 

suuni on niin käskenyt." - Hänen henkensä 

on ne yhteen koonnut.

JEREMIA 8:9 Viisaat saavat häpeän, 

kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat 

hyljänneet Herran sanan - mitä heillä on 

viisautta?

MATTEUKSEN 22:29 Jeesus vastasi ja 

sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne 

kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

LUUKKAAN 16:29 Mutta Aabraham sanoi: 

`Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot 

niitä`.

30 Niin hän sanoi: `Ei, isä Aabraham; vaan jos 

joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin 

he tekisivät parannuksen`.

31 Mutta Aabraham sanoi hänelle: `Jos he eivät 

kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät 

he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi 

ylös`."

JOHANNEKSEN 5:39 Te tutkitte 

kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä 

iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat 

minusta;

APOSTOLIEN TEOT 17:11 Nämä olivat 

jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he 

ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja 

tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia 

niin.

KIRJE ROOMALAISILLE 3:2 Paljonkin, 

kaikin tavoin; ennen kaikkea se, että heille 

on uskottu, mitä Jumala on puhunut.

TOINEN PIETARIN KIRJE 1:19 Ja sitä 

lujempi on meille nyt profeetallinen sana, 

ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, 

niinkuin pimeässä paikassa loistavasta 

lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti 
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koittaa teidän sydämissänne.

20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään 

Raamatun profetia ole kenenkään omin 

neuvoin selitettävissä;

21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu 

esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen 

johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä 

saivat Jumalalta.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:3 Autuas 

se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat 

tämän profetian sanat ja ottavat vaarin 

siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on 

lähellä!

Katso myös: Viides Mooseksen 6:6-8; Psalmit 19:8-11; Kirje 
Efesolaisille 6:17; Kirje Kolossalaisille 3:16; Ensimmäinen Kirje 

Tessalonikalaisille 5:27; Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:2.

B13 Messiaan auktoriteetti.

D02 D. Messias Profeettana.

D07 Messias on Sovittelija.

     

VIIDES MOOSEKSEN 18:15 Sinun 

keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, 

sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, 

minun kaltaiseni; häntä kuulkaa.

16 On tapahtuva aivan niin, kuin sinä Herralta, 

sinun Jumalaltasi, anoit Hoorebilla, silloin 

kun seurakunta oli koolla ja sanoit: 'Älköön 

minun enää suotako kuulla Herran, minun 

Jumalani, ääntä älköönkä nähdä tätä suurta 

tulta, etten kuolisi'.

17 Ja Herra sanoi minulle: 'Mitä he ovat 

puhuneet, on oikein puhuttu.

18 Profeetan minä olen herättävä heille heidän 

veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä 

panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu 

heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.

19 Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän 

minun nimessäni puhuu, hänet minä itse 

vaadin tilille.

MATTEUKSEN 17:5 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".

MATTEUKSEN 21:10 Ja kun hän tuli 

Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle 

ja sanoi: "Kuka tämä on?"

11 Niin kansa sanoi: "Tämä on se profeetta, 

Jeesus, Galilean Nasaretista".

MARKUKSEN 16:16 Joka uskoo ja 

kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se 

tuomitaan kadotukseen.

LUUKKAAN 7:13 Ja hänet nähdessään Herra 

armahti häntä ja sanoi hänelle: "Älä itke".

14 Ja hän meni ja kosketti paareja; niin kantajat 

seisahtuivat. Ja hän sanoi: "Nuorukainen, 

minä sanon sinulle: nouse."

15 Niin kuollut nousi istualleen ja rupesi 

puhumaan. Ja hän antoi hänet hänen 

äidillensä.

16 Ja heidät kaikki valtasi pelko, ja he ylistivät 

Jumalaa sanoen: "Suuri profeetta on noussut 

meidän keskellemme", ja: "Jumala on 

katsonut kansansa puoleen".

LUUKKAAN 9:18 Ja tapahtui, kun hän oli 

yksinäisessä paikassa rukoilemassa ja hänen 

opetuslapsensa olivat hänen kanssaan, että 

hän kysyi heiltä ja sanoi: "Kenen kansa 

sanoo minun olevan?"

19 He vastasivat sanoen: "Johannes Kastajan, 

mutta toiset Eliaan, toiset taas sanovat, että 

joku vanhoista profeetoista on noussut ylös".
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20 Niin hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte 

minun olevan?" Pietari vastasi ja sanoi: 

"Sinä olet Jumalan Kristus".

LUUKKAAN 9:35 Ja pilvestä kuului ääni, joka 

sanoi: "Tämä on minun Poikani, se valittu; 

kuulkaa häntä".

LUUKKAAN 24:17 Ja hän sanoi heille: "Mistä te 

siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" 

Niin he seisahtuivat murheellisina 

muodoltansa.

18 Ja toinen heistä, nimeltä Kleopas, vastasi 

ja sanoi hänelle: "Oletko sinä ainoa 

muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, 

mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut?"

19 Hän sanoi heille: "Mitä?" Niin he sanoivat 

hänelle: "Sitä, mikä tapahtui Jeesukselle, 

Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, 

voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja 

kaiken kansan edessä,

20 kuinka meidän ylipappimme ja 

hallitusmiehemme antoivat hänet 

tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat 

hänet.

JOHANNEKSEN 1:45 Filippus tapasi 

Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme 

löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat 

ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, 

Nasaretista".

JOHANNEKSEN 4:19 Nainen sanoi 

hänelle: "Herra, minä näen, että sinä olet 

profeetta.

JOHANNEKSEN 4:25 Nainen sanoi 

hänelle: "Minä tiedän, että Messias on 

tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun 

hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki".

26 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen se, minä, 

joka puhun sinun kanssasi".

JOHANNEKSEN 6:14 Kun nyt ihmiset 

näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli 

tehnyt, sanoivat he: "Tämä on totisesti se 

profeetta, joka oli maailmaan tuleva".

JOHANNEKSEN 7:40 Niin muutamat 

kansasta, kuultuaan nämä sanat, sanoivat: 

"Tämä on totisesti se profeetta".

41 Toiset sanoivat: "Tämä on Kristus". Mutta 

toiset sanoivat: "Ei suinkaan Kristus tule 

Galileasta?

42 Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva 

Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä 

Beetlehemin kaupungista, jossa Daavid oli?"

APOSTOLIEN TEOT 3:22 Sillä Mooses on 

sanonut: `Profeetan, minun kaltaiseni, Herra 

Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; 

häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille 

puhuu.

23 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä 

profeettaa kuule, hävitetään kansasta.`

24 Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja 

kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat 

myös ennustaneet näitä päiviä.

25 Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, 

jonka Jumala teki meidän isiemme 

kanssa sanoen Aabrahamille: `Ja sinun 

siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki 

maan sukukunnat`.

26 Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa 

ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun 

käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

APOSTOLIEN TEOT 7:37 Tämä on se 

Mooses, joka sanoi israelilaisille: `Profeetan, 

minun kaltaiseni, Jumala on teille herättävä 
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teidän veljienne joukosta`.

KIRJE HEPREALAISILLE 2:3 kuinka 

me voimme päästä pakoon, jos emme 

välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, 

jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden 

vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, 

saatettiin meille,

KIRJE HEPREALAISILLE 3:7 

Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: 

"Tänä päivänä, jos te kuulette hänen 

äänensä,

8 älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin 

teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä 

erämaassa,

Katso myös: Kirje Heprealaisille 1:1,2; Kirje Heprealaisille 3:2-8; 
Kirje Heprealaisille 10:26; Kirje Heprealaisille 12:25,26.

F11 Messiaan kärsimys.

VIIDES MOOSEKSEN 21:23 niin 

älköön hänen ruumiinsa jääkö hirteen 

yöksi, vaan hautaa hänet samana päivänä, 

sillä Jumalan kiroama on se, joka on 

hirteen ripustettu; älä saastuta sitä maata, 

jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle 

perintöosaksi."

KIRJE GALATALAISILLE 3:13 Kristus 

on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun 

hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - 

sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka 

on puuhun ripustettu" -

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

VIIDES MOOSEKSEN 33:3 Hän rakastaa 

kansoja; kaikki niiden pyhät ovat sinun 

kädessäsi. He asettuvat sinun jalkojesi 

juureen, ottavat oppia sinun sanoistasi.

JOHANNEKSEN 3:16 Sillä niin on 

Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi 

ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka 

häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 

iankaikkinen elämä.

JOHANNEKSEN 10:28 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.

JOHANNEKSEN 17:12 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.

JOHANNEKSEN 17:24 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.

ENSIMMÄINEN KIRJE 

TESSALONIKALAISILLE 1: 6  ja teistä 

tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun 

suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan 
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ilolla Pyhässä Hengessä, 

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:16 Ja hänellä 

oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja 

hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä 

miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin 

aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:20 Niiden 

seitsemän tähden salaisuus, jotka näit 

minun oikeassa kädessäni, ja niiden 

seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus 

on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden 

seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne 

seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän 

seurakuntaa."

Katso myös: Toinen Mooseksen 19:5,6; Viides Mooseksen 7:7-
10; Ensimmäinen Samuelin Kirja 2:9; Psalmit 31:24; Jeremia 

31:3; Malakia 1:2; Luukkaan 10:39; Johanneksen 17:11-15; 
Kirje Roomalaisille 8:35-39; Kirje Roomalaisille 9:11-13; Kirje 

Efesolaisille 2:4,5; Johanneksen 4:19; Juudaksen Kirje 1:1.
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A03 Messias on Daavidin jälkeläinen.

RUUT 4:13 Niin Booas otti Ruutin, ja 

tämä tuli hänen vaimokseen. Ja hän yhtyi 

häneen; ja Herra antoi hänen tulla raskaaksi, 

ja hän synnytti pojan.

14 Silloin vaimot sanoivat Noomille: "Kiitetty 

olkoon Herra, joka tänä päivänä salli sinun 

saada sukulunastajan. Hänen nimensä tulee 

kuuluisaksi Israelissa.

17 Ja naapurivaimot antoivat lapselle nimen, 

sanoen: "Noomille on syntynyt poika". Ja he 

panivat hänen nimekseen Oobed. Hänestä 

tuli Iisain, Daavidin isän, isä.

21 Salmalle syntyi Booas, ja Booaalle syntyi 

Oobed.

22 Oobedille syntyi Iisai, ja Iisaille syntyi 

Daavid.

MATTEUKSEN 1:5 Salmonille syntyi 

Booas Raahabista, Booaalle syntyi Oobed 

Ruutista, Oobedille syntyi Iisai;

6 Iisaille syntyi Daavid, kuningas. Daavidille 

syntyi Salomo Uurian vaimosta;

MATTEUKSEN 1:15 Eliudille syntyi 

Eleasar, Eleasarille syntyi Mattan, Mattanille 

syntyi Jaakob;

16 Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, 

hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan 

Kristukseksi.

17 Näin on sukupolvia Aabrahamista Daavidiin 

kaikkiaan neljätoista polvea, ja Daavidista 

Babyloniin siirtämiseen neljätoista polvea, 

ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti 

neljätoista polvea.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:26 ja 

niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

Katso myös: Kolmas Mooseksen 25:25-29; Kolmas Mooseksen 
27:13-31; Job 19:25; Psalmit 19:15; Psalmit 78:35; Jesaja 41:14; 
Jesaja 44:6,24; Jesaja 48:17; Jesaja 49:7; Jesaja 54:5,8; Jesaja 
59:20; Jesaja 60:16; Matteuksen 1:1-17; Luukkaan 3:23-38.
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H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

ENSIMMÄINEN SAMUELIN KIRJA 2:10 

Jotka taistelevat Herraa vastaan, ne joutuvat 

kauhun valtaan; hän jylisee taivaasta heidän 

ylitsensä. Herra tuomitsee maan ääret; hän 

antaa vallan kuninkaallensa ja korottaa 

korkealle voideltunsa sarven."

PSALMIT 96:13 Herran edessä, sillä hän 

tulee, sillä hän tulee tuomitsemaan maata: 

hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaudessa 

ja kansat uskollisuudessansa.

MATTEUKSEN 25:31 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, niinkuin paimen 

erottaa lampaat vuohista.

KIRJE ROOMALAISILLE 14:10 Mutta 

sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? 

Taikka sinä toinen, minkätähden sinä 

halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät 

asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen.

11 Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä 

elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää 

jokaisen polven notkistuman ja jokaisen 

kielen ylistämän Jumalaa".

12 Niin on siis meidän jokaisen tehtävä 

Jumalalle tili itsestämme.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

5:10 Sillä kaikkien meidän pitää 

ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen 

eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän 

ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai 

pahaa.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 20:11 Ja minä 

näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä 

istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas 

pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.

12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, 

seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat 

avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on 

elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen 

perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, 

tekojensa mukaan.

13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, 

ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, 

jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin 

tekojensa mukaan.

14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen 

järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen 

järvi.

15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se 

heitettiin tuliseen järveen.

Katso myös: #1; #6; Psalmit 2:2; Psalmit 20:7; Psalmit 45:8; 
Psalmit 89:18,25; Psalmit 92:10; Matteuksen 28:18; Luukkaan 

1:69; Apostolien Teot 4:27; Apostolien Teot 10:38.
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A03 Messias on Daavidin jälkeläinen.

B01 Messias on Jumalan Poika.

D04 D. Messias Kuninkaana.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

               

TOINEN SAMUELIN KIRJA 7:12 Kun 

sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät 

isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi 

jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja 

minä vahvistan hänen kuninkuutensa.

13 Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, 

ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa 

ikuisiksi ajoiksi.

14 Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun 

poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä 

rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niinkuin 

ihmislapsia lyödään;

15 mutta minun armoni ei poistu hänestä, 

niinkuin minä poistin sen Saulista, jonka minä 

poistin sinun tieltäsi.

16 Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun 

edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva 

iäti vahva."

PSALMIT 89:27 Hän kutsuu minua: 'Sinä 

olet minun isäni, sinä minun Jumalani ja 

pelastukseni kallio'.

28 Ja minä asetan hänet esikoiseksi, maan 

kuninkaista korkeimmaksi.

29 Minä säilytän armoni hänelle iankaikkisesti, 

ja minun liittoni hänen kanssaan on luja.

30 Minä annan hänen jälkeläistensä säilyä iäti 

ja hänen valtaistuimensa niin kauan, kuin 

taivaat pysyvät.

MATTEUKSEN 3:17 Ja katso, taivaista 

kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun 

rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".

LUUKKAAN 1:30 Niin enkeli sanoi hänelle: 

"Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut 

armon Jumalan edessä.

31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät 

pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi 

Jeesus.

32 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."

JOHANNEKSEN 1:14 Ja Sana tuli 

lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja 

me katselimme hänen kirkkauttansa, 

senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella 

Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja 

totuutta.

18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; 

ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on 

hänet ilmoittanut.

KIRJE HEPREALAISILLE 1:1 Sittenkuin 

Jumala muinoin monesti ja monella tapaa 

oli puhunut isille profeettain kautta,

2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut 

meille Pojan kautta, jonka hän on pannut 

kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös 

on maailman luonut

3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily 

ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen 

kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan 

puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin 

oikealle puolelle korkeuksissa,

4 tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, 

kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin 

heidän.

5 Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on 
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sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä 

päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä 

olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva 

minun Poikani"?

6 Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa 

maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot 

häntä kaikki Jumalan enkelit".

7 Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee 

enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen 

liekiksi";

8 mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi 

pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun 

valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

4:9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, 

että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa 

maailmaan, että me eläisimme hänen 

kauttansa.

10 Siinä on rakkaus - ei siinä, että me 

rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän 

rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän 

syntiemme sovitukseksi.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

Katso myös: #1; Ensimmäinen Kuningasten Kirja 5:5; 
Ensimmäinen Kuningasten Kirja 8:19; Ensimmäinen Aikakirja 

17:11; Psalmit 72:17-19; Psalmit 89:37,38; Jesaja 9:6; Jeremia 
23:5,6; Daniel 2:44; Daniel 7:14; Sakarja 6:13; Matteuksen 16:18; 

Johanneksen 12:34; Apostolien Teot 13:34-37; Ensimmäinen 
Pietarin Kirje 2:5; Johanneksen Ilmestys 20.

E12 Messias täyttää Jumalan lain.

TOINEN SAMUELIN KIRJA 22:20 Hän 

toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti 

minut, sillä hän oli mielistynyt minuun.

21 Herra tekee minulle minun vanhurskauteni 

mukaan; minun kätteni puhtauden mukaan 

hän minulle maksaa.

22 Sillä minä olen noudattanut Herran teitä 

enkä ole luopunut pois Jumalastani, 

jumalattomuuteen.

23 Kaikki hänen oikeutensa ovat minun 

silmieni edessä, enkä minä poikkea hänen 

käskyistänsä.

24 Minä olen vilpitön häntä kohtaan ja varon 

itseni pahoista teoista.

25 Sentähden Herra palkitsee minulle 

vanhurskauteni mukaan, sen mukaan kuin 

olen puhdas hänen silmiensä edessä.

PSALMIT 1:2 vaan rakastaa Herran lakia ja 

tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!

PSALMIT 22:9 Jätä asiasi Herran haltuun. 

Hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon 

hänet, koska on häneen mielistynyt.

PSALMIT 40:9 Sinun tahtosi, minun 

Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun 

lakisi on minun sydämessäni."

JESAJA 42:1 Katso, minun palvelijani, jota 

minä tuen, minun valittuni, johon minun 

sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni 

häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.

MATTEUKSEN 3:17 Ja katso, taivaista 

kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun 

rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".

MATTEUKSEN 17:5 Hänen vielä 

puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa 

pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka 
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sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon 

minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä".

JOHANNEKSEN 15:10 Jos te pidätte 

minun käskyni, niin te pysytte minun 

rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt 

Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.

JOHANNEKSEN 17:4 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.

KIRJE ROOMALAISILLE 10:4 Sillä 

Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi 

jokaiselle, joka uskoo.

Katso myös: Psalmit 18:20-25; Psalmit 37:31; Psalmit 
119:13,30,102; Johanneksen 8:29; Johanneksen 13:31,32; Kirje 

Roomalaisille 3:31; Kirje Roomalaisille 7:12; Kirje Roomalaisille 
8:3,4; Kirje Galatalaisille 3:13,21; Kirje Galatalaisille 5:22,23.

B13 Messiaan auktoriteetti.

B21 Messias on Valo.

E09 Messiaan vanhurskaus.

TOINEN SAMUELIN KIRJA 23:1 Nämä 

olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu 

Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle 

korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, 

ihana Israelin ylistysvirsissä:

2 Herran Henki on puhunut minulle, ja 

hänen sanansa on minun kielelläni;

3 Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio 

on puhunut minulle: 'Joka hallitsee ihmisiä 

vanhurskaasti, joka hallitsee Jumalan pelossa,

4 hän on niinkuin huomenhohde auringon 

noustessa pilvettömänä aamuna, kun maa 

kirkkaassa valossa vihannoi sateen jälkeen'.

PSALMIT 72:6 Hän olkoon niinkuin sade, 

joka nurmikolle vuotaa, niinkuin sadekuuro, 

joka kostuttaa maan.

7 Hänen päivinänsä vanhurskas kukoistaa, ja 

rauha on oleva runsas siihen saakka, kunnes 

kuuta ei enää ole.

8 Hallitkoon hän merestä mereen ja Eufrat-

virrasta maan ääriin saakka.

MIIKA 5:1 Mutta sinä, Beetlehem 

Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan 

sukujen joukossa, sinusta minulle tulee 

se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka 

alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista 

ajoista.

LUUKKAAN 1:76 Ja sinä, lapsukainen, olet 

kutsuttava Korkeimman profeetaksi, sillä 

sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi 

hänen teitään,

77 antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen 

tuntemisen heidän syntiensä 

anteeksisaamisessa,

78 meidän Jumalamme sydämellisen 

laupeuden tähden, jonka kautta meidän 

puoleemme katsoo aamun koitto 

korkeudesta,

79 loistaen meille, jotka istumme pimeydessä 

ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän 

jalkamme rauhan tielle."

JOHANNEKSEN 8:12 Niin Jeesus taas 

puhui heille sanoen: "Minä olen maailman 

valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä 

vaella, vaan hänellä on oleva elämän 

valkeus".
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JOHANNEKSEN 12:35 Niin Jeesus sanoi 

heille: "Vielä vähän aikaa valkeus on teidän 

keskuudessanne. Vaeltakaa, niin kauan kuin 

teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä 

valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, 

mihin hän menee.

36 Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa 

valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi 

tulisitte." Tämän Jeesus puhui ja meni pois 

ja kätkeytyi heiltä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:23 Eikä 

kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä 

kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja 

sen lamppu on Karitsa.

Katso myös: #1; Viides Mooseksen 32:4,30,31; Psalmit 2:6-8; 
Psalmit 72:6; Psalmit 89:36; Jesaja 4:2; Jesaja 60:1-3,19,20; 

Hoosea 6:3; Miika 5:7; Johanneksen 1:6,7.

TOINEN SAMUELIN KIRJA



79

E01 Messiaan palvelustehtävä.

TOINEN KUNINGASTEN KIRJA 1:6 He 

vastasivat hänelle: "Meitä vastaan tuli 

mies, joka sanoi meille: 'Menkää takaisin 

kuninkaan luo, joka on teidät lähettänyt, ja 

sanokaa hänelle: Näin sanoo Herra: Eikö 

ole Jumalaa Israelissa, koska sinä lähetät 

kysymään neuvoa Baal-Sebubilta, Ekronin 

jumalalta? Sentähden sinä et enää astu alas 

vuoteesta, johon olet noussut, sillä sinun on 

kuoltava.'"

11 Hän lähetti taas hänen luoksensa toisen 

viidenkymmenenpäämiehen ja hänen 

viisikymmentä miestänsä. Tämä lausui ja 

sanoi hänelle: "Sinä Jumalan mies, näin 

käskee kuningas: Tule kiiruusti alas".

12 Mutta Elia vastasi ja sanoi heille: "Jos 

minä olen Jumalan mies, niin tulkoon 

tuli taivaasta ja kuluttakoon sinut ja sinun 

viisikymmentä miestäsi". Silloin tuli 

taivaasta Jumalan tuli ja kulutti hänet ja 

hänen viisikymmentä miestänsä.

LUUKKAAN 9:51 Ja kun hänen 

ylösottamisensa aika oli täyttymässä, 

käänsi hän kasvonsa Jerusalemia kohti, 

vaeltaaksensa sinne.

52 Ja hän lähetti edellänsä sanansaattajia; ja 

he lähtivät matkalle ja menivät erääseen 

samarialaisten kylään valmistaakseen 

hänelle majaa.

53 Mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska 

hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia.

54 Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja 

Johannes sen näkivät, sanoivat he: "Herra, 

tahdotko, niin sanomme, että tuli taivaasta 

tulkoon alas ja hävittäköön heidät?"

55 Mutta hän kääntyi ja nuhteli heitä.

56 Ja he vaelsivat toiseen kylään.

LUUKKAAN 24:47 ja että parannusta syntien 

anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen 

nimessänsä kaikille kansoille, alkaen 

Jerusalemista.

JOHANNEKSEN 3:17 Sillä ei Jumala 

lähettänyt Poikaansa maailmaan 

tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, 

että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

JOHANNEKSEN 12:47 Ja jos joku kuulee 

minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä 

en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut 

maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan 

maailman.

APOSTOLIEN TEOT 1:8 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".

APOSTOLIEN TEOT 8:14 Mutta kun 

apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, 

että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan 

sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin 

ja Johanneksen.

Katso myös: Sananlaskut 9:8; Jeremia 23:13; Miika 1:5; 
Matteuksen 18:11; Matteuksen 20:28; Luukkaan 19:10; 

Johanneksen 4:4,9,40-42; Apostolien Teot 9:31; Ensimmäinen 
Kirje Timoteukselle 1:15.
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A03 Messias on Daavidin jälkeläinen.

D04 D. Messias Kuninkaana.

     

ENSIMMÄINEN AIKAKIRJA 17:11 Kun sinun 

päiväsi ovat päättyneet ja sinä lähdet isiesi tykö, 

korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, 

joka on yksi sinun pojistasi; ja minä vahvistan 

hänen kuninkuutensa.

MATTEUKSEN 2:1 Kun Jeesus oli 

syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas 

Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli 

itäisiltä mailta Jerusalemiin,

2 ja he sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt 

juutalaisten kuningas? Sillä me näimme 

hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme 

tulleet häntä kumartamaan."

APOSTOLIEN TEOT 13:36 Sillä kun Daavid oli 

aikanansa Jumalan tahtoa palvellut, nukkui 

hän ja tuli otetuksi isiensä tykö ja näki 

katoavaisuuden.

37 Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt 

katoavaisuutta.

KIRJE ROOMALAISILLE 1:3 hänen 

Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt 

Daavidin siemenestä

Katso myös: #1.

E17 Messias on rakentava Jumalan temppelin.

ENSIMMÄINEN AIKAKIRJA 17:12 Hän on 

rakentava minulle huoneen, ja minä vahvistan 

hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi.

JOHANNEKSEN 2:19 Jeesus vastasi 

ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä 

temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa 

päivässä".

20 Niin juutalaiset sanoivat: "Neljäkymmentä 

kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja 

sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?"

21 Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä.

APOSTOLIEN TEOT 7:47 Mutta Salomo 

hänelle huoneen rakensi.

48 Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä 

huoneissa; sillä näin sanoo profeetta:

49 `Taivas on minun valtaistuimeni ja maa 

minun jalkojeni astinlauta; minkäkaltaisen 

huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo 

Herra, tai mikä paikka olisi minun 

leposijani?

KIRJE KOLOSSALAISILLE 2:9 Sillä 

hänessä asuu jumaluuden koko täyteys 

ruumiillisesti,

Katso myös: #1; Sakarja 6:12,13.

A05 Messiaan suhde Isään.

ENSIMMÄINEN AIKAKIRJA 17:13 Minä olen 

oleva hänen isänsä, ja hän on oleva minun 

poikani; ja armoani minä en ota häneltä pois, 

niinkuin otin siltä, joka oli sinun edelläsi.

LUUKKAAN 9:35 Ja pilvestä kuului ääni, joka 

sanoi: "Tämä on minun Poikani, se valittu; 

kuulkaa häntä".

JOHANNEKSEN 3:3 Jeesus vastasi ja 

sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon 

sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei 

voi nähdä Jumalan valtakuntaa".
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KIRJE HEPREALAISILLE 1:5 Sillä 

kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: 

"Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä 

minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen 

oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun 

Poikani"?

Katso myös: #1; Psalmit 2:7,12.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

ENSIMMÄINEN AIKAKIRJA 17:14 Ja 

minä pidän hänet pystyssä huoneessani ja 

valtakunnassani iäti, ja hänen valtaistuimensa 

on oleva iäti vahva."

LUUKKAAN 1:30 Niin enkeli sanoi hänelle: 

"Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut 

armon Jumalan edessä.

31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät 

pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi 

Jeesus.

32 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."

Katso myös: #1; Kirje Heprealaisille 3:6.
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D08 Messias on Vakuus.

JOB 17:3 Aseta puolestani pantti talteesi; 

kuka muu rupeaisi kättä lyöden minun 

takaajakseni?

SANANLASKUT 11:15 Joka vierasta takaa, 

sen käy pahoin, mutta joka kädenlyöntiä 

vihaa, se on turvattu.

SANANLASKUT 17:18 Mieltä vailla on 

mies, joka kättä lyöpi, joka menee toista 

takaamaan.

SANANLASKUT 22:26 Älä ole niitä, 

jotka kättä lyövät, jotka menevät takuuseen 

veloista.

KIRJE HEPREALAISILLE 7:22 niin on 

myös se liitto parempi, jonka takaajaksi 

Jeesus on tullut.

Katso myös: Jesaja 38:14; Jeremia 30:21,22.

 

D05 Messias on Lunastaja.

E11 Messias antaa ikuisen elämän.

G01 Messiaan ylösnousemus ennustetaan.

JOB 19:25 Mutta minä tiedän 

lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on 

seisova multien päällä.

26 Ja sittenkuin tämä nahka on yltäni raastettu 

ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä 

Jumalan.

27 Hänet olen minä näkevä apunani; minun 

silmäni saavat nähdä hänet - eikä vieraana. 

Munaskuuni hiukeavat sisimmässäni.

JESAJA 26:19 Mutta sinun kuolleesi 

virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat 

ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka 

tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on 

valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat 

ilmoille.

DANIEL 12:2 Ja monet maan tomussa 

makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen 

elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen 

kauhistukseen.

JOHANNEKSEN 5:28 Älkää ihmetelkö 

tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka 

haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä

KIRJE ROOMALAISILLE 8:13 Sillä jos te 

lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; 

mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin 

teot, niin saatte elää.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

15:22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat 

Aadamissa, niin myös kaikki tehdään 

eläviksi Kristuksessa,

23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena 

Kristus, sitten Kristuksen omat hänen 

tulemuksessaan;

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:18 ja minä 

elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä 

elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on 

kuoleman ja tuonelan avaimet.

Katso myös: Job 33:23,24; Psalmit 19:15; Jesaja 54:5; Jesaja 
59:20,21; Hesekiel 37:7-10; Kirje Efesolaisille 1:7; Toinen Kirje 

Timoteukselle 4:8.
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B11 Messiaan kuuliaisuus.

E12 Messias täyttää Jumalan lain.

G05 Messias tulee näkemään hedelmän.

PSALMIT 1:1 Autuas se mies, joka ei vaella 

jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten 

teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat,

2 vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee 

hänen lakiansa päivät ja yöt!

3 Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain 

tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja 

jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän 

tekee, menestyy.

4 Niin eivät jumalattomat! Vaan he ovat kuin 

akanat, joita tuuli ajaa.

5 Sentähden eivät jumalattomat kestä 

tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskasten 

seurakunnassa.

6 Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta 

jumalattomain tie hukkuu.

PSALMIT 40:9 Sinun tahtosi, minun 

Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun 

lakisi on minun sydämessäni."

JESAJA 53:11 Sielunsa vaivan tähden 

hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. 

Tuntemuksensa kautta hän, minun 

vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa 

monet, sälyttäen päällensä heidän pahat 

tekonsa.

JEREMIA 17:7 Siunattu on se mies, joka 

turvaa Herraan, jonka turvana Herra on.

8 Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, 

joka ojentaa juurensa puron puoleen; 

helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvä on 

vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole huolta, 

eikä se herkeä hedelmää tekemästä.

JOHANNEKSEN 4:34 Jeesus sanoi heille: 

"Minun ruokani on se, että minä teen 

lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa.

KIRJE ROOMALAISILLE 3:12 

kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni 

kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka 

tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.

KIRJE HEPREALAISILLE 

7:26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille 

sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä 

erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:2 

Keskellä sen katua ja virran molemmilla 

puolilla oli elämän puu, joka kantoi 

kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi 

hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen 

tervehtymiseksi.

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 2:9; Viides Mooseksen 
11:18-20; Joosua 1:8; Psalmit 37:30,31; Psalmit 104:34; Psalmit 
112:1; Psalmit 119:11,15,16,24,47,97-99; Jeremia 31:33; Malakia 

3:17,18; Kirje Roomalaisille 7:22; Kirje Heprealaisille 8:10; 
Johanneksen 5:3.

F12 Messias kokee vastarintaa.

PSALMIT 2:1 Miksi pakanat pauhaavat ja 

kansat turhia ajattelevat?

LUUKKAAN 18:32 Sillä hänet annetaan 

pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja 

häväistään ja syljetään;

APOSTOLIEN TEOT 4:24 Sen kuultuansa he 

yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan 

puoleen ja sanoivat: "Herra, sinä, joka olet 

tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, 

mitä niissä on!

PSALMIT



84

25 Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme 

Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet 

puhunut: `Miksi pakanat pauhaavat ja kansat 

turhia ajattelevat?

26 Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat 

kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen 

Voideltuansa vastaan.`

27 Sillä totisesti, tässä kaupungissa 

kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta 

vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä 

Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja 

Israelin sukukuntain kanssa,

28 tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja 

päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 17:14 He 

sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on 

voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja 

kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut 

ja uskolliset voittavat hänen kanssansa."

Katso myös: #1; Psalmit 83:3-6; Matteuksen 21:38; Johanneksen 
11:50; Apostolien Teot 5:33; Apostolien Teot 16:22.

F12 Messias kokee vastarintaa.

PSALMIT 2:2 Maan kuninkaat nousevat, 

ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja 

hänen voideltuansa vastaan:

3 "Katkaiskaamme heidän kahleensa, 

heittäkäämme päältämme heidän köytensä".

LUUKKAAN 13:31 Samalla hetkellä tuli hänen 

luoksensa muutamia fariseuksia, ja he 

sanoivat hänelle: "Lähde ja mene täältä pois, 

sillä Herodes tahtoo tappaa sinut".

LUUKKAAN 19:14 Mutta hänen kansalaisensa 

vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen 

jälkeensä sanomaan: `Emme tahdo tätä 

kuninkaaksemme`.

LUUKKAAN 23:11 Mutta Herodes joukkoineen 

kohteli häntä halveksivasti ja pilkkasi häntä; 

ja puetettuaan hänet loistavaan pukuun hän 

lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen.

12 Ja Herodes ja Pilatus tulivat sinä päivänä 

ystäviksi keskenään; he olivat näet ennen 

olleet toistensa vihamiehiä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 17:14 He 

sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on 

voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja 

kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut 

ja uskolliset voittavat hänen kanssansa."

Katso myös: #1; Matteuksen 2:16; Matteuksen 25:59; Matteuksen 
27:1; Johanneksen 1:41; Johanneksen 15:23; Apostolien Teot 4:5-8; 
Apostolien Teot 10:38; Apostolien Teot 12:1-6; Kirje Heprealaisille 

1:9; Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:7,8.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 2:4 Hän, joka taivaassa asuu, 

nauraa; Herra pilkkaa heitä.

5 Kerran hän on puhuva heille vihassansa, 

peljättävä heitä hirmuisuudessaan:

6 "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, 

pyhälle vuorelleni".

MATTEUKSEN 23:33 Te käärmeet, te 

kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte 

helvetin tuomiota pakoon?

34 Sentähden, katso, minä lähetän teidän 

tykönne profeettoja ja viisaita ja 

kirjanoppineita. Muutamat heistä te 

tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä 

te ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte 
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kaupungista kaupunkiin;

35 että teidän päällenne tulisi kaikki se 

vanhurskas veri, joka maan päällä on 

vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä 

Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, 

jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä.

36 Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on 

tuleva tämän sukupolven päälle.

MATTEUKSEN 28:18 Ja Jeesus tuli 

heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 

maan päällä.

KIRJE EFESOLAISILLE 1:22 Ja kaikki 

hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja 

antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 14:1 Ja minä 

näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, 

ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä 

tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen 

nimensä ja hänen Isänsä nimi.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:15 Ja 

hänen suustaan lähtee terävä miekka, että 

hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva 

heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee 

kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden 

viinikuurnan.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:16 Ja hänellä 

oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja 

hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä 

miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin 

aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa.

Katso myös: #1; Psalmit 11:4; Psalmit 37:13; Psalmit 50:16-22; 
Psalmit 59:9; Psalmit 115:3; Sananlaskut 1:26; Jesaja 40:22; 
Sakarja 1:15; Luukkaan 19:27,43,44; Apostolien Teot 2:34-36; 

Apostolien Teot 5:30,31; Kirje Heprealaisille 12:22-25; Johanneksen 
Ilmestys 14:1; Johanneksen Ilmestys 19:15.

B01 Messias on Jumalan Poika.

B04 Messiaan Jumalalliset ominaisuudet.

PSALMIT 2:7 Minä ilmoitan, mitä Herra 

on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet 

minun poikani, tänä päivänä minä sinut 

synnytin.

MATTEUKSEN 3:17 Ja katso, taivaista 

kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun 

rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".

MATTEUKSEN 25:31 Mutta kun Ihmisen 

Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki 

enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu 

kirkkautensa valtaistuimelle.

APOSTOLIEN TEOT 13:32 Ja me julistamme 

teille sen hyvän sanoman, että Jumala on 

isille annetun lupauksen täyttänyt meidän 

lapsillemme, herättäen Jeesuksen,

33 niinkuin myös toisessa psalmissa on 

kirjoitettu: `Sinä olet minun Poikani, tänä 

päivänä minä olen sinut synnyttänyt`.

KIRJE ROOMALAISILLE 1:1 Paavali, 

Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu 

apostoli, erotettu julistamaan Jumalan 

evankeliumia,

2 jonka Jumala on edeltä luvannut 

profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa,

3 hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on 

syntynyt Daavidin siemenestä

4 ja pyhyyden hengen puolesta 

kuolleistanousemisen kautta asetettu 

Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta 

Kristuksesta, meidän Herrastamme,

KIRJE HEPREALAISILLE 5:5 Niinpä 

Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä 
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ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka 

sanoi hänelle: "Sinä olet minun Poikani, 

tänä päivänä minä sinut synnytin";

6 niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: 

"Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin 

järjestyksen mukaan".

Katso myös: Matteuksen 16:16; Matteuksen 17:5; Johanneksen 
1:14,18; Kirje Roomalaisille 1:1-4; Kirje Heprealaisille 1:5,6.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 2:8 Ano minulta, niin minä 

annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja 

maan ääret sinun omiksesi.

JOHANNEKSEN 17:1 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.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 14:1 Ja minä 

näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, 

ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä 

tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen 

nimensä ja hänen Isänsä nimi.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:15 Ja 

hänen suustaan lähtee terävä miekka, että 

hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva 

heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee 

kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden 

viinikuurnan.

Katso myös: #1; #2; #4; Psalmit 22:18; Apostolien Teot 20:21; 
Apostolien Teot 26:18-20; Kirje Roomalaisille 16:26; Ensimmäinen 

Kirje Tessalonikalaisille 1:9; Johanneksen Ilmestys 7:9-12; 
Johanneksen Ilmestys 15:4.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 2:9 Rautaisella valtikalla sinä 

heidät muserrat, niinkuin saviastian sinä särjet 

heidät."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 2:26 Ja joka 

voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani 

vaarin, sille minä annan vallan hallita 

pakanoita,

27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, 

niinkuin saviastiat heidät särjetään - 

niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain -

JOHANNEKSEN ILMESTYS 12:5 Ja hän 

synnytti poikalapsen, joka on kaitseva 

kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; 

ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö 

ja hänen valtaistuimensa tykö.

Katso myös: #1; Psalmit 21:9,10; Psalmit 89:23; Jesaja 30:14; 
Jesaja 60:12; Daniel 2:44.
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H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 2:10 Tulkaa siis järkiinne, 

kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta 

vaari.

11 Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa 

vavistuksella.

12 Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi 

ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa 

syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen 

turvaavat.

JESAJA 60:1 Nouse, ole kirkas, sillä sinun 

valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa 

sinun ylitsesi.

2 Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys 

kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja 

sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa.

3 Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, 

kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti.

4 Nosta silmäsi, katso ympärillesi: kaikki 

nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun 

tykösi; sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun 

tyttäriäsi kainalossa kannetaan.

5 Silloin sinä saat sen nähdä, ja sinä loistat 

ilosta, sinun sydämesi sykkii ja avartuu, 

kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi, 

kansojen rikkaudet tulevat sinulle.

JOHANNEKSEN 5:23 että kaikki 

kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he 

kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita 

Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet 

lähettänyt.

TOINEN KIRJE TESSALONIKALAISILLE 

1:8 tulen liekissä ja kostaa niille, 

jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole 

kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen 

evankeliumille.

9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi 

iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja 

hänen voimansa kirkkaudesta,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:11 Ja minä 

näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen 

hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on 

Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja 

sotii vanhurskaudessa.

12 Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen 

liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, 

ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä 

kukaan muu kuin hän itse,

13 ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, 

ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan 

Sana.

14 Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla 

hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina 

valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen.

15 Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että 

hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva 

heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee 

kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden 

viinikuurnan.

16 Ja hänellä on vaipassa kupeellaan 

kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas 

ja herrain Herra".

Katso myös: #1; #2; Psalmit 40:5; Psalmit 84:13; Psalmit 
146:3-5; Sananlaskut 16:20; Jeremia 17:7; Kirje Roomalaisille 

10:11; Kirje Heprealaisille 1:5; Kirje Heprealaisille 12:22-25,28,29; 
Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:6; Ensimmäinen Pietarin Kirje 

1:21.

E25 essiaseen uskotaan ja Häntä ylistetään.

PSALMIT 8:1 Veisuunjohtajalle; veisataan 

kuin viininkorjuulaulu; Daavidin virsi. (8:2) 

Herra, meidän Herramme, kuinka korkea 

onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, 
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sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi 

taivaitten ylitse!

2 Veisuunjohtajalle; veisataan kuin 

viininkorjuulaulu; Daavidin virsi. (8:2) 

Herra, meidän Herramme, kuinka korkea 

onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, 

sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi 

taivaitten ylitse!

3 Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit 

voiman vastustajaisi tähden, että kukistaisit 

vihollisen ja kostonhimoisen.

MATTEUKSEN 11:25 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.

MATTEUKSEN 21:15 Mutta kun ylipapit 

ja kirjanoppineet näkivät ne ihmeet, joita 

hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä 

ja sanoivat: "Hoosianna Daavidin pojalle", 

niin he närkästyivät

16 ja sanoivat hänelle: "Kuuletko, mitä nämä 

sanovat?" Niin Jeesus sanoi heille: "Kuulen; 

ettekö ole koskaan lukeneet: 'Lasten ja 

imeväisten suusta sinä olet valmistanut 

itsellesi kiitoksen'?"

Katso myös: Luukkaan 10:21; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 
1:27.

B07 Messiaan Kaikkivaltius.

PSALMIT 8:7 panit hänet hallitsemaan 

kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa 

alle:

KIRJE EFESOLAISILLE 1:22 Ja kaikki 

hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja 

antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,

Katso myös: Matteuksen 28:18; Kirje Heprealaisille 1:2; Kirje 
Heprealaisille 2:8.

A05 Messiaan suhde Isään.

F01 Messiaan kuolema ennustetaan.

G01 Messiaan ylösnousemus ennustetaan.

     

PSALMIT 16:8 Minä pidän Herran aina 

edessäni; kun hän on minun oikealla 

puolellani, en minä horju.

9 Sentähden minun sydämeni iloitsee ja 

sieluni riemuitsee, ja myös minun ruumiini 

asuu turvassa.

10 Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan 

etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa.

11 Sinä neuvot minulle elämän tien; 

ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi 

edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi 

iankaikkisesti.

PSALMIT 49:16 Mutta minun sieluni Jumala 

lunastaa tuonelan vallasta, sillä hän ottaa 

minut huomaansa. Sela.

PSALMIT 71:20 Sinä, joka olet antanut 

meidän kokea paljon ahdistusta ja 

onnettomuutta, sinä virvoitat meidät jälleen 

henkiin, ja maan syvyyksistä sinä tuot 

meidät takaisin.

JESAJA 25:8 Hän hävittää kuoleman 

ainiaaksi, ja Herra, Herra pyyhkii kyyneleet 

kaikkien kasvoilta ja ottaa pois kansansa 

häväistyksen kaikesta maasta. Sillä Herra on 

puhunut.
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APOSTOLIEN TEOT 2:25 Sillä Daavid sanoo 

hänestä: `Minä näen alati edessäni Herran, 

sillä hän on minun oikealla puolellani, etten 

horjahtaisi.

26 Sentähden minun sydämeni iloitsee ja 

kieleni riemuitsee, ja myös minun ruumiini 

on lepäävä toivossa;

27 sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan 

etkä salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta.

28 Sinä teet minulle tiettäviksi elämän tiet, sinä 

täytät minut ilolla kasvojesi edessä.`

29 Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti 

sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, 

että hän on sekä kuollut että haudattu; 

onhan hänen hautansa meidän keskellämme 

vielä tänäkin päivänä.

30 Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että 

Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut 

asettavansa hänen kupeittensa hedelmän 

hänen valtaistuimelleen,

31 niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen 

ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus 

ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen 

ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.

APOSTOLIEN TEOT 13:33 niinkuin myös 

toisessa psalmissa on kirjoitettu: `Sinä olet 

minun Poikani, tänä päivänä minä olen 

sinut synnyttänyt`.

34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei 

hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän 

on sanonut näin: `Minä annan teille pyhät ja 

lujat Daavidin armot`.

35 Sentähden hän myös toisessa paikassa 

sanoo: `Sinä et salli Pyhäsi nähdä 

katoavaisuutta`.

36 Sillä kun Daavid oli aikanansa Jumalan 

tahtoa palvellut, nukkui hän ja tuli otetuksi 

isiensä tykö ja näki katoavaisuuden.

37 Mutta hän, jonka Jumala herätti, ei nähnyt 

katoavaisuutta.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:18 ja minä 

elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä 

elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on 

kuoleman ja tuonelan avaimet.

Katso myös: Psalmit 30:4; Psalmit 86:13; Jesaja 26:19; Hoosea 
6:2; Hoosea 13:14; Matteuksen 27:52,53; Johanneksen 8:51-55; 

Apostolien Teot 3:14,15; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 
15:20,26,42,54,55.

B18 Messiaan pyhyys, kauneus ja kunnia.

PSALMIT 17:15 Mutta minä saan nähdä 

sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni 

ravita itseni sinun muotosi katselemisella.

MATTEUKSEN 25:31 Mutta kun Ihmisen 

Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki 

enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu 

kirkkautensa valtaistuimelle.

LUUKKAAN 9:26 Sillä joka häpeää minua 

ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika on 

häpeävä, kun hän tulee omassa ja Isänsä ja 

pyhäin enkelien kirkkaudessa.

LUUKKAAN 9:32 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.

JOHANNEKSEN 1:14 Ja Sana tuli 
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lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja 

me katselimme hänen kirkkauttansa, 

senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella 

Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja 

totuutta.

JOHANNEKSEN 11:40 Jeesus sanoi 

hänelle: "Enkö minä sanonut sinulle, että 

jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan 

kirkkauden?"

JOHANNEKSEN 17:22 Ja sen kirkkauden, 

jonka sinä minulle annoit, minä olen 

antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin 

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, niinkuin 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.

APOSTOLIEN TEOT 7:55 Mutta täynnä Pyhää 

Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin 

ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen 

seisovan Jumalan oikealla puolella

KIRJE ROOMALAISILLE 8:18 Sillä 

minä päätän, että tämän nykyisen ajan 

kärsimykset eivät ole verrattavat siihen 

kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

13:12 Sillä nyt me näemme kuin 

kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta 

silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen 

vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva 

täydellisesti, niinkuin minut itsenikin 

täydellisesti tunnetaan.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

3:18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin 

kasvoin katselemme Herran kirkkautta 

kuin kuvastimesta, muutumme saman 

kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, 

niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

3:2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan 

lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä 

tulee. Me tiedämme tulevamme hänen 

kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me 

saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän 

on.

Katso myös: Psalmit 104:31; Psalmit 138:5; Jesaja 6:1-5; Jesaja 
24:14; Jesaja 35:2; Jesaja 40:5; Jesaja 60:1; Jesaja 61:6; Hesekiel 

3:23; Hesekiel 10:4; Habakuk 2:14; Matteuksen 8:38; Matteuksen 
19:28; Markuksen 8:38; Markuksen 13:26; Luukkaan 19:38; 

Johanneksen 12:41.

F11 Messiaan kärsimys.

PSALMIT 18:5 Kuoleman paulat piirittivät 

minut, turmion virrat peljästyttivät minut.

6 Tuonelan paulat kietoivat minut, kuoleman 

ansat yllättivät minut.

7 Ahdistuksessani minä rukoilin Herraa ja 

huusin avuksi Jumalaani; hän kuuli minun 

ääneni temppelistänsä, ja minun huutoni 

hänen edessään kohosi hänen korviinsa.

PSALMIT 88:7 Sinä olet laskenut minut 

syvimpään hautaan, pimeyteen, syviin 

kuiluihin.

8 Sinun vihasi painaa minua, ja kaikki 
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kuohusi sinä vyörytät minun ylitseni. Sela.

PSALMIT 116:3 Kuoleman paulat piirittivät 

minut, tuonelan ahdistukset kohtasivat 

minua; minä jouduin hätään ja murheeseen.

MARKUKSEN 14:33 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 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!"

LUUKKAAN 22:44 Ja kun hän oli suuressa 

tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja 

hänen hikensä oli niinkuin veripisarat, jotka 

putosivat maahan.

KIRJE HEPREALAISILLE 5:7 Ja 

lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja 

kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia 

sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; 

ja hänen rukouksensa kuultiin hänen 

jumalanpelkonsa tähden.

B11 Messiaan kuuliaisuus.

PSALMIT 18:22 Sillä minä olen noudattanut 

Herran teitä enkä ole luopunut pois 

Jumalastani, jumalattomuuteen.

23 Kaikki hänen oikeutensa ovat minun 

silmieni edessä, enkä minä hänen 

käskyjänsä syrjään sysää.

24 Minä olen vilpitön häntä kohtaan ja varon 

itseni pahoista teoista.

25 Sentähden Herra palkitsee minulle minun 

vanhurskauteni mukaan, sen mukaan kuin 

käteni ovat puhtaat hänen silmiensä edessä.

LUUKKAAN 23:4 Pilatus sanoi ylipapeille ja 

kansalle: "En minä löydä mitään syytä tässä 

miehessä".

LUUKKAAN 23:14 ja sanoi heille: "Te olette 

tuoneet minulle tämän miehen kansan 

yllyttäjänä; ja katso, minä olen teidän 

läsnäollessanne häntä tutkinut enkä ole 

havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, 

mistä te häntä syytätte,

LUUKKAAN 23:22 Niin hän puhui heille 

kolmannen kerran: "Mitä pahaa hän sitten 

on tehnyt? En ole havainnut hänessä mitään, 

mistä hän ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani 

häntä minä siis hänet päästän."

KIRJE HEPREALAISILLE 

7:26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille 

sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä 

erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,

Katso myös: Toinen Mooseksen 23:21; Psalmit 1:2; Psalmit 37:31; 
Psalmit 40:9; Psalmit 119:1,44,51,97,102; Jeremia 31:33; Hesekiel 

36:27; Johanneksen 18:38; Johanneksen 19:4,6.

A05 Messiaan suhde Isään.

E13 Jumala vahvistaa Messiaan 

palvelutehtävän.

PSALMIT 20:5 Hän antakoon sinulle, mitä 

sydämesi halajaa, ja täyttäköön kaikki sinun 

aivoituksesi.
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6 Suotakoon meidän riemuita sinun voitostasi 

ja nostaa lippumme Jumalamme nimeen. 

Täyttäköön Herra kaikki sinun pyyntösi.

7 Nyt minä tiedän, että Herra auttaa 

voideltuansa, vastaa hänelle pyhästä 

taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä 

voimallisilla teoilla.

PSALMIT 132:17 Siellä minä annan yletä 

Daavidille sarven, sytytän voidellulleni 

lampun.

18 Hänen vihollisensa minä puetan häpeällä, 

mutta hänen päässänsä loistaa hänen 

kruununsa.

JOHANNEKSEN 11:42 Minä kyllä tiesin, 

että sinä minua aina kuulet; mutta kansan 

tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä 

tämän sanon, että he uskoisivat sinun 

lähettäneen minut."

JOHANNEKSEN 17:1 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.

APOSTOLIEN TEOT 2:36 Varmasti tietäköön 

siis koko Israelin huone, että Jumala on 

hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän 

Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."

APOSTOLIEN TEOT 5:31 Hänet on Jumala 

oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi 

ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille 

parannusta ja syntien anteeksiantamusta.

KIRJE HEPREALAISILLE 5:7 Ja 

lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja 

kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia 

sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; 

ja hänen rukouksensa kuultiin hänen 

jumalanpelkonsa tähden.

Katso myös: Psalmit 13:6; Psalmit 18:36,51; Psalmit 28:8; Jesaja 
57:15; Matteuksen 6:9; Johanneksen 9:31; Apostolien Teot 2:33.

A04 Ikuisuuden Messias.

     

PSALMIT 21:5 Hän anoi sinulta elämää, 

sen sinä hänelle annoit: iän pitkän, ainaisen, 

iankaikkisen.

JESAJA 53:10 Mutta Herra näki hyväksi 

runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. 

Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, 

saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja 

Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.

MATTEUKSEN 28:5 Mutta enkeli 

puhutteli naisia ja sanoi heille: "Älkää te 

peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän 

Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu.

6 Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut 

ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa 

paikkaa, jossa hän on maannut.
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JOHANNEKSEN 11:25 Jeesus sanoi 

hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; 

joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi 

kuollut.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:18 ja minä 

elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä 

elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on 

kuoleman ja tuonelan avaimet.

Katso myös: Psalmit 16:10,11; Psalmit 91:16.

B14 Messias tekee tunnetuksi Jumalan 

kunnian.

B18 Messiaan pyhyys, kauneus ja kunnia.

PSALMIT 21:6 Suuri on hänen kunniansa, 

kun sinä häntä autoit; sinä peität hänet 

loistolla ja kirkkaudella.

JOHANNEKSEN 13:31 Kun hän oli 

mennyt ulos, sanoi Jeesus: "Nyt Ihmisen 

Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastettu 

hänessä.

32 Jos Jumala on kirkastettu hänessä, niin 

kirkastaa myös Jumala hänet itsessään ja 

kirkastaa hänet pian.

JOHANNEKSEN 17:1 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.

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:9 Sentähden onkin 

Jumala hänet korkealle korottanut ja 

antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä 

korkeamman,

10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen 

nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka 

taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä 

ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,

11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän 

Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on 

Herra.

KIRJE HEPREALAISILLE 8:1 Mutta 

pääkohta siinä, mistä me puhumme, on 

tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, 

joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla 

puolella taivaissa,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:13 Ja 

kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja 

maan päällä ja maan alla ja meren päällä, 

ja kaikkien niissä olevain minä kuulin 

sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, 

ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja 

valta aina ja iankaikkisesti!"

Katso myös: #2; Matteuksen 28:18; Johanneksen 17:22; Kirje 
Efesolaisille 1:20-22; Ensimmäinen Pietarin Kirje 3:22.
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E16 Messias siunaa kansansa.

PSALMIT 21:7 Sillä sinä asetat hänet 

suureksi siunaukseksi ikuisiin aikoihin asti; 

sinä ilahutat häntä riemulla kasvojesi edessä.

8 Sillä kuningas luottaa Herraan, ja 

Korkeimman armo tekee hänet 

horjumattomaksi.

APOSTOLIEN TEOT 3:26 Teille ensiksi 

Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt 

hänet siunaamaan teitä, kun käännytte 

itsekukin pois pahuudestanne."

KIRJE GALATALAISILLE 

3:9 Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat 

uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin 

kanssa.

KIRJE GALATALAISILLE 3:14 että 

Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa 

Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin 

uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

KIRJE EFESOLAISILLE 1:3 Ylistetty olkoon 

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä 

taivaallisissa kaikella hengellisellä 

siunauksella Kristuksessa,

KIRJE HEPREALAISILLE 2:13 ja taas: 

"Minä panen uskallukseni häneen"; ja taas: 

"Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on 

minulle antanut!"

Katso myös: #1; Ensimmäinen Mooseksen 12:2; Psalmit 16:8,11; 
Psalmit 18:3; Psalmit 63:3-6; Psalmit 91:2,9.

F01 Messiaan kuolema ennustetaan.

F08 Messiaan kuolemn yksityiskohdat.

PSALMIT 22:1 Veisuunjohtajalle; veisataan 

kuin: "Aamuruskon peura"; Daavidin virsi. 

(22:2) Jumalani, Jumalani, miksi minut 

hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, 

et kuule valitukseni sanoja?

2 Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: 

"Aamuruskon peura"; Daavidin virsi. (22:2) 

Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? 

Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule 

valitukseni sanoja?

3 Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä 

et vastaa, ja yöllä, enkä voi vaieta.

MATTEUKSEN 27:45 Mutta kuudennesta 

hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, 

ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen.

46 Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus 

huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, 

lama sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, 

miksi minut hylkäsit?

LUUKKAAN 22:41 Ja hän vetäytyi heistä noin 

kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja 

rukoili

42 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 

niinkuin veripisarat, jotka putosivat maahan.

45 Ja kun hän nousi rukoilemasta ja meni 

opetuslastensa tykö, tapasi hän heidät 

murheen tähden nukkumasta.

46 Niin hän sanoi heille: "Miksi te nukutte? 

Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi 
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kiusaukseen."

KIRJE HEPREALAISILLE 5:7 Ja 

lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja 

kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia 

sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; 

ja hänen rukouksensa kuultiin hänen 

jumalanpelkonsa tähden.

Katso myös: Psalmit 22:12; Psalmit 32:3,4; Psalmit 38:9; 
Matteuksen 26:39; Markuksen 15:34; Luukkaan 24:44.

F08 Messiaan kuolemn yksityiskohdat.

PSALMIT 22:7 Mutta minä olen mato enkä 

ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky.

JESAJA 53:3 Hän oli ylenkatsottu, 

ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja 

sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki 

kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme 

minäkään pitäneet.

MATTEUKSEN 12:24 Mutta kun 

fariseukset sen kuulivat, sanoivat he: "Tämä 

ei aja riivaajia ulos kenenkään muun 

kuin Beelsebulin, riivaajain päämiehen, 

voimalla".

MATTEUKSEN 27:28 Ja he riisuivat hänet 

ja panivat hänen päällensä tulipunaisen 

vaipan

MARKUKSEN 9:12 Niin hän sanoi 

heille: "Elias tosin tulee ensin ja asettaa 

kaikki kohdalleen. Mutta kuinka sitten on 

kirjoitettu Ihmisen Pojasta, että hän on 

paljon kärsivä ja tuleva halveksituksi?

LUUKKAAN 23:38 Oli myös hänen päänsä 

päällä kirjoitus: "Tämä on juutalaisten 

kuningas".

39 Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä 

riippuivat, herjasi häntä: "Etkö sinä ole 

Kristus? Auta itseäsi ja meitä."

JOHANNEKSEN 7:20 Kansa vastasi: 

"Sinussa on riivaaja; kuka sinua tavoittelee 

tappaaksensa?"

JOHANNEKSEN 7:47 Niin fariseukset 

vastasivat heille: "Oletteko tekin eksytetyt?

48 Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut 

häneen tai kukaan fariseuksista?

49 Mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, on 

kirottu."

Katso myös: Psalmit 31:12; Psalmit 44:14; Psalmit 69:8-13,20,21; 
Psalmit 88:9; Psalmit 89:42; Psalmit 109:25; Jesaja 37:22; Jesaja 

49:7; Valitusvirret 3:30; Kirje Heprealaisille 13:12.

F08 Messiaan kuolemn yksityiskohdat.

PSALMIT 22:8 Kaikki, jotka minut näkevät, 

pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, 

nyökyttävät ilkkuen päätään:

MATTEUKSEN 27:29 ja väänsivät 

orjantappuroista kruunun, panivat sen 

hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan 

käteensä, polvistuivat hänen eteensä 

ja pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Terve, 

juutalaisten kuningas!"

MATTEUKSEN 27:39 Ja ne, jotka kulkivat 

ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät päätänsä

40 ja sanoivat: "Sinä, joka hajotat maahan 

temppelin ja kolmessa päivässä sen 

rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan 
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Poika, ja astu alas ristiltä".

LUUKKAAN 16:14 Tämän kaiken kuulivat 

fariseukset, jotka olivat rahanahneita, ja he 

ivasivat häntä.

LUUKKAAN 23:11 Mutta Herodes joukkoineen 

kohteli häntä halveksivasti ja pilkkasi häntä; 

ja puetettuaan hänet loistavaan pukuun hän 

lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen.

LUUKKAAN 23:35 Ja kansa seisoi ja katseli. Ja 

hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat: 

"Muita hän on auttanut; auttakoon itseänsä, 

jos hän on Jumalan Kristus, se valittu".

36 Myös sotamiehet pilkkasivat häntä, menivät 

hänen luoksensa ja tarjosivat hänelle 

hapanviiniä

Katso myös: Psalmit 109:25; Jesaja 37:22,23; Jesaja 57:4; 
Markuksen 15:20,29; Luukkaan 23:21-23.

F08 Messiaan kuolemn yksityiskohdat.

PSALMIT 22:9 Jätä asiasi Herran haltuun. 

Hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon 

hänet, koska on häneen mielistynyt.

MATTEUKSEN 27:41 Samoin ylipapit 

ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat 

häntä ja sanoivat:

42 Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. 

Onhan hän Israelin kuningas; astukoon nyt 

alas ristiltä, niin me uskomme häneen.

43 Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon 

nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt; 

sillä hän on sanonut: 'Minä olen Jumalan 

Poika'."

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 13:4 

Sillä vaikka hänet ristiinnaulittiin, kun hän 

oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan 

voimasta; olemmehan mekin hänessä 

heikot, mutta me elämme hänen kanssaan 

Jumalan voimasta teitä kohtaan.

Katso myös: Psalmit 42:11; Markuksen 15:30-32; Luukkaan 23:35.

F08 Messiaan kuolemn yksityiskohdat.

PSALMIT 22:10 Sinähän vedit minut äitini 

kohdusta, sinä annoit minun olla turvassa 

äitini rinnoilla;

11 sinun huomaasi minä olen jätetty 

syntymästäni saakka, sinä olet minun 

Jumalani hamasta äitini kohdusta.

LUUKKAAN 2:40 Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja 

täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen 

päällänsä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 12:4 ja sen 

pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan 

taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja 

lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan 

vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, 

kun hän sen synnyttäisi.

5 Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva 

kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; 

ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö 

ja hänen valtaistuimensa tykö.

Katso myös: Psalmit 71:6,17; Jesaja 7:14,15; Jesaja 49:1,2; 
Luukkaan 1:30-33; Luukkaan 2:52.
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F08 Messiaan kuolemn yksityiskohdat.

PSALMIT 22:12 Älä ole minusta kaukana, 

sillä ahdistus on läsnä, eikä auttajaa ole.

MATTEUKSEN 26:31 Silloin Jeesus sanoi 

heille: "Tänä yönä te kaikki loukkaannutte 

minuun; sillä kirjoitettu on: 'Minä lyön 

paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan'.

MATTEUKSEN 26:56 Mutta tämä kaikki 

on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset 

kävisivät toteen." Silloin kaikki opetuslapset 

jättivät hänet ja pakenivat.

MATTEUKSEN 26:72 Ja taas hän kielsi 

valalla vannoen: "En tunne sitä miestä".

73 Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka 

siinä seisoivat, ja sanoivat Pietarille: 

"Totisesti, sinä myös olet yksi heistä, sillä 

kielimurteesikin ilmaisee sinut".

74 Silloin hän rupesi sadattelemaan ja 

vannomaan: "En tunne sitä miestä". Ja 

samassa lauloi kukko.

JOHANNEKSEN 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.

Katso myös: Psalmit 10:1; Psalmit 38:22; Psalmit 59:1-3; Psalmit 
71:12; Matteuksen 26:31-56.

F08 Messiaan kuolemn yksityiskohdat.

PSALMIT 22:13 Minua saartavat väkevät 

sonnit, Baasanin härät piirittävät minut,

14 avaavat kitansa minua vastaan, niinkuin 

raatelevat, kiljuvat leijonat.

MATTEUKSEN 26:3 Silloin ylipapit 

ja kansan vanhimmat kokoontuivat Kaifas 

nimisen ylimmäisen papin palatsiin

4 ja neuvottelivat, kuinka ottaisivat Jeesuksen 

kiinni kavaluudella ja tappaisivat hänet.

MATTEUKSEN 26:59 Mutta ylipapit 

ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta 

Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet,

60 mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää 

todistajaa oli tullut esille. Mutta vihdoin tuli 

kaksi,

61 ja he sanoivat: "Tämä on sanonut: 'Minä 

voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja 

kolmessa päivässä sen rakentaa'."

62 Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi 

hänelle: "Etkö vastaa mitään siihen, mitä 

nämä todistavat sinua vastaan?"

63 Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen 

pappi sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua 

elävän Jumalan kautta, että sanot meille, 

oletko sinä Kristus, Jumalan Poika".

64 Jeesus sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit. 

Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte 

nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman 

oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien 

päällä."

65 Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa 

ja sanoi: "Hän on pilkannut Jumalaa. Mitä 

me enää todistajia tarvitsemme? Katso, nyt 

kuulitte hänen pilkkaamisensa.

MATTEUKSEN 27:1 Mutta aamun 

koittaessa kaikki ylipapit ja kansan 

vanhimmat pitivät neuvoa Jeesusta vastaan 

tappaaksensa hänet;

APOSTOLIEN TEOT 4:27 Sillä totisesti, tässä 
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kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää 

Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet 

voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus 

pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa,

F08 Messiaan kuolemn yksityiskohdat.

PSALMIT 22:15 Niinkuin vesi minä olen 

maahan vuodatettu; kaikki minun luuni ovat 

irti toisistansa; minun sydämeni on niinkuin 

vaha, se on sulanut minun rinnassani.

MATTEUKSEN 26:38 Silloin hän 

sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi 

murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja 

valvokaa minun kanssani".

LUUKKAAN 22:44 Ja kun hän oli suuressa 

tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja 

hänen hikensä oli niinkuin veripisarat, jotka 

putosivat maahan.

JOHANNEKSEN 12:27 Nyt minun 

sieluni on järkytetty; ja mitä pitäisi minun 

sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. 

Kuitenkin: sitä varten minä olen tähän 

hetkeen tullut.

JOHANNEKSEN 19:32 Niin sotamiehet 

tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin 

toiselta ja sitten toiselta hänen kanssaan 

ristiinnaulitulta.

33 Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät 

hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen 

luitaan,

34 vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä 

hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja 

vettä.

35 Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen 

todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta 

puhuvansa, että tekin uskoisitte.

36 Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi 

toteen: "Älköön häneltä luuta rikottako".

37 Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: "He luovat 

katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet".

Katso myös: Markuksen 14:33,34.

F08 Messiaan kuolemn yksityiskohdat.

PSALMIT 22:16 Minun voimani on 

kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni 

tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut 

alas kuoleman tomuun.

MATTEUKSEN 27:50 Niin Jeesus taas 

huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.

JOHANNEKSEN 19:28 Sen jälkeen, kun 

Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi 

hän, että kirjoitus kävisi toteen: "Minun on 

jano".

29 Siinä oli astia, hapanviiniä täynnä; niin he 

täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat 

sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen 

hänen suunsa eteen.

30 Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi 

hän: "Se on täytetty", ja kallisti päänsä ja 

antoi henkensä.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

15:3 Sillä minä annoin teille ennen kaikkea 

tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että 

Kristus on kuollut meidän syntiemme 

tähden, kirjoitusten mukaan,

Katso myös: Psalmit 32:3,4; Psalmit 69:4,22; Jesaja 53:12; Kirje 
Heprealaisille 2:14; Kirje Heprealaisille 9:14.
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F08 Messiaan kuolemn yksityiskohdat.

PSALMIT 22:17 Sillä koirat minua piirittävät, 

pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja 

jalkani, niinkuin jalopeurat.

MARKUKSEN 15:16 Niin sotamiehet 

veivät hänet sisälle linnaan, se on palatsiin, 

ja kutsuivat siihen koko sotilasjoukon.

17 Ja he pukivat hänen yllensä purppuravaipan, 

väänsivät orjantappuroista kruunun ja 

panivat sen hänen päähänsä

18 ja rupesivat tervehtimään häntä: "Terve, 

juutalaisten kuningas!"

19 Ja he löivät häntä päähän ruovolla, sylkivät 

häntä ja laskeutuen polvilleen kumarsivat 

häntä.

20 Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat 

he häneltä purppuravaipan ja pukivat hänet 

hänen omiin vaatteisiinsa. Ja he veivät hänet 

pois, ristiinnaulitakseen hänet.

LUUKKAAN 11:53 Ja hänen sieltä lähtiessään 

kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat 

kovasti ahdistamaan häntä ja urkkimaan 

häneltä moninaisia,

54 väijyen, miten saisivat hänet hänen 

sanoistaan ansaan.

LUUKKAAN 23:10 Ja ylipapit ja kirjanoppineet 

seisoivat siinä ja syyttivät häntä kiivaasti.

11 Mutta Herodes joukkoineen kohteli häntä 

halveksivasti ja pilkkasi häntä; ja puetettuaan 

hänet loistavaan pukuun hän lähetti hänet 

takaisin Pilatuksen eteen.

LUUKKAAN 23:23 Mutta he ahdistivat 

häntä suurilla huudoilla, vaatien Jeesusta 

ristiinnaulittavaksi; ja heidän huutonsa 

pääsivät voitolle.

JOHANNEKSEN 19:37 Ja vielä sanoo 

toinen kirjoitus: "He luovat katseensa 

häneen, jonka he ovat lävistäneet".

JOHANNEKSEN 20:25 Niin muut 

opetuslapset sanoivat hänelle: "Me näimme 

Herran". Mutta hän sanoi heille: "Ellen näe 

hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä 

sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni 

hänen kylkeensä, en minä usko".

JOHANNEKSEN 20:27 Sitten hän sanoi 

Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso 

minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se 

minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan 

uskovainen".

Katso myös: Psalmit 40:7; Psalmit 86:14; Sakarja 12:10; 
Matteuksen 27:41-43; Markuksen 15:29-32; Luukkaan 23:35; 

Johanneksen Ilmestys 22:15.

F08 Messiaan kuolemn yksityiskohdat.

PSALMIT 22:18 Minä voin lukea kaikki luuni; 

he katselevat minua ilkkuen;

MARKUKSEN 15:29 Ja ne, jotka kulkivat 

ohitse, herjasivat häntä ja nyökyttivät 

päätään ja sanoivat: "Voi sinua, joka hajotat 

maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen 

rakennat!

30 Auta itseäsi ja astu alas ristiltä."

31 Samoin ylipapitkin ynnä kirjanoppineet 

keskenään pilkkasivat häntä ja sanoivat: 

"Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa.

32 Astukoon hän, Kristus, Israelin kuningas, 

nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja 

uskoisimme." Myöskin ne, jotka olivat 

ristiinnaulitut hänen kanssaan, herjasivat 

häntä.
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LUUKKAAN 23:27 Ja häntä seurasi suuri joukko 

kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät 

häntä.

JOHANNEKSEN 19:32 Niin sotamiehet 

tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin 

toiselta ja sitten toiselta hänen kanssaan 

ristiinnaulitulta.

Katso myös: Psalmit 102:4-6; Jesaja 52:14; Matteuksen 27:39-41.

F08 Messiaan kuolemn yksityiskohdat.

PSALMIT 22:19 he jakavat keskenänsä 

minun vaatteeni ja heittävät minun 

puvustani arpaa.

JOHANNEKSEN 19:23 Kun sotamiehet 

olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, ottivat 

he hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään 

osaan, kullekin sotamiehelle osansa, sekä 

ihokkaan. Mutta ihokas oli saumaton, 

kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu.

24 Sentähden he sanoivat toisillensa: 

"Älkäämme leikatko sitä rikki, vaan 

heittäkäämme siitä arpaa, kenen se on 

oleva"; että tämä kirjoitus kävisi toteen: 

"He jakoivat keskenänsä minun vaatteeni 

ja heittivät minun puvustani arpaa". Ja 

sotamiehet tekivät niin.

Katso myös: Matteuksen 27:35; Markuksen 15:24; Luukkaan 23:34.

E25 essiaseen uskotaan ja Häntä ylistetään.

PSALMIT 22:23 Minä julistan sinun nimeäsi 

veljilleni, ylistän sinua seurakunnan 

keskellä.

KIRJE HEPREALAISILLE 2:11 Sillä sekä 

hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, 

ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän 

ei häpeä kutsua heitä veljiksi,

12 kun hän sanoo: "Minä julistan sinun 

nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan 

keskellä";

Katso myös: Psalmit 40:10,11; Matteuksen 28:10; Johanneksen 
20:17; Kirje Roomalaisille 8:29.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 22:24 Te, jotka pelkäätte Herraa, 

ylistäkää häntä. Kunnioittakaa häntä, kaikki 

Jaakobin siemen, kaikki Israelin siemen, 

peljätkää häntä.

PSALMIT 22:25-27

PSALMIT 22:28 Kaikki maan ääret muistavat 

tämän ja palajavat Herran tykö; kaikki 

pakanain sukukunnat kumartavat häntä;

29 sillä Herran on kuninkuus, ja hän on hallitseva 

pakanoita.

30 Kaikki maan mahtavat syövät ja kumartavat; 

hänen edessään polvistuvat kaikki, jotka 

mullan alle astuvat eivätkä voi elossa pysyä.

31 Jälkeentulevaiset palvelevat häntä, tuleville 

polville kerrotaan Herrasta.

32 He tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle 

kansalle hänen vanhurskauttaan, että hän on 

tämän tehnyt.

MATTEUKSEN 3:9 älkääkä luulko 

saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan 

meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon 

teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää 

lapsia Aabrahamille.
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JOHANNEKSEN 10:16 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.

JOHANNEKSEN 11:25 Jeesus sanoi 

hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; 

joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi 

kuollut.

26 Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, 

ikinä kuole. Uskotko sen?"

KIRJE ROOMALAISILLE 1:17 Sillä 

siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta 

uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas 

on elävä uskosta".

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 5:21 

Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän 

tähtemme teki synniksi, että me hänessä 

tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

KIRJE GALATALAISILLE 3:26 Sillä te 

olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia 

Kristuksessa Jeesuksessa.

27 Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen 

kastetut, olette Kristuksen päällenne 

pukeneet.

28 Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, 

ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä 

naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa 

Jeesuksessa.

29 Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te 

siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä 

lupauksen mukaan.

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:10 niin että 

kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen 

notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa 

ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja 

niitten, jotka maan alla ovat,

KIRJE HEPREALAISILLE 1:8 mutta 

Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy 

aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi 

valtikka on oikeuden valtikka.

9 Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit 

laittomuutta; sentähden on Jumala, 

sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, 

enemmän kuin sinun osaveljiäsi."

KIRJE HEPREALAISILLE 2:10 Sillä 

hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka 

kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon 

lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä 

heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi.

11 Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka 

pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. 

Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi,

12 kun hän sanoo: "Minä julistan sinun 

nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan 

keskellä";

13 ja taas: "Minä panen uskallukseni häneen"; 

ja taas: "Katso, minä ja lapset, jotka Jumala 

on minulle antanut!"

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

Katso myös: #1; #2; #4; Psalmit 49:7-9; Jesaja 45:23; Jesaja 53:10; 
Johanneksen 3:36; Kirje Roomalaisille 3:21-25; Kirje Roomalaisille 
5:19-21; Kirje Roomalaisille 14:10-12; Ensimmäinen Pietarin Kirje 

2:9.
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B06 Messias on Hyvä Paimen.

PSALMIT 23:1 Daavidin virsi. Herra on 

minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.

2 Viheriäisille niityille hän vie minut 

lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän 

minut johdattaa.

3 Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa 

minut oikealle tielle nimensä tähden.

4 Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, 

en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä 

olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi 

minua lohduttavat.

5 Sinä valmistat minulle pöydän minun 

vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet 

minun pääni öljyllä; minun maljani on 

ylitsevuotavainen.

6 Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua 

kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran 

huoneessa päivieni loppuun asti.

JOHANNEKSEN 10:11 Minä olen se hyvä 

paimen. Hyvä paimen antaa henkensä 

lammasten edestä.

JOHANNEKSEN 10:14 Minä olen se hyvä 

paimen, ja minä tunnen omani, ja minun 

omani tuntevat minut,

JOHANNEKSEN 10:27 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."

KIRJE HEPREALAISILLE 13:20 Mutta 

rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut 

hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta 

on se suuri lammasten paimen, meidän 

Herramme Jeesuksen,

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:25 

Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", 

mutta nyt te olette palanneet sielujenne 

paimenen ja kaitsijan tykö.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

5:4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, 

saatte kirkkauden kuihtumattoman 

seppeleen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:17 sillä 

Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on 

kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän 

vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois 

kaikki kyyneleet heidän silmistänsä."

Katso myös: Psalmit 80:1; Jesaja 40:11; Jesaja 53:11; Hesekiel 
34:11,12,23,24; Hesekiel 37:24; Miika 5:4; Sakarja 13:7.

G02 Messiaan ylösnousemus ennustetaan.

PSALMIT 24:3 Kuka saa astua Herran 

vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä 

paikassansa?

APOSTOLIEN TEOT 1:10 Ja kun he katselivat 

taivaalle hänen mennessään, niin katso, 

heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä 

valkeissa vaatteissa;

11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te 

seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, 

joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on 

tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen 
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taivaaseen menevän."

12 Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, 

jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä 

Jerusalemia, sapatinmatkan päässä.

Katso myös: Psalmit 15:1; Psalmit 68:19; Johanneksen 20:17.

B04 Messiaan Jumalalliset ominaisuudet.

G02 Messiaan ylösnousemus ennustetaan.

PSALMIT 24:7 Nostakaa päänne, te portit, 

nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian 

kuninkaan käydä sisälle!

8 Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra, 

väkevä ja voimallinen, Herra, voimallinen 

sodassa.

9 Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, 

te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä 

sisälle!

10 Kuka on se kunnian kuningas? Hän on Herra 

Sebaot, hän on kunnian kuningas. Sela.

MARKUKSEN 16:19 Kun nyt Herra 

Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös 

taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle 

puolelle.

LUUKKAAN 24:51 Ja tapahtui, että hän 

siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet 

otettiin ylös taivaaseen.

APOSTOLIEN TEOT 1:10 Ja kun he katselivat 

taivaalle hänen mennessään, niin katso, 

heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä 

valkeissa vaatteissa;

11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te 

seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, 

joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on 

tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen 

taivaaseen menevän."

APOSTOLIEN TEOT 7:55 Mutta täynnä Pyhää 

Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin 

ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen 

seisovan Jumalan oikealla puolella

KIRJE EFESOLAISILLE 1:20 jonka hän 

vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet 

kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa 

taivaissa,

KIRJE HEPREALAISILLE 

9:24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä 

tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on 

sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt 

ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen 

meidän hyväksemme.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

3:22 hänen, joka on mennyt taivaaseen 

ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen 

allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat 

alistetut.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:14 Autuaat 

ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi 

valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät 

porteista sisälle kaupunkiin!

Katso myös: #1; Psalmit 18:20; Psalmit 118:19,20; Jesaja 26:2; 
Jeremia 17:25; Daniel 7:13,14; Psalmit 45:3-6; Jesaja 9:6; Jesaja 

63:1-6; Kirje Kolossalaisille 2:15; Johanneksen Ilmestys 6:2; 
Johanneksen Ilmestys 19:11-21; Jesaja 6:3; Jesaja 54:5.

F11 Messiaan kärsimys.

PSALMIT 27:2 Kun pahat käyvät minun 

kimppuuni, syömään minun lihaani, niin 

he, minun ahdistajani ja vihamieheni, 
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kompastuvat ja kaatuvat.

 

JOHANNEKSEN 18:3 Niin Juudas otti 

sotilasjoukon sekä ylipappien ja fariseusten 

palvelijoita ja tuli sinne soihdut ja lamput ja 

aseet mukanaan.

4 Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli 

häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille: 

"Ketä te etsitte?"

5 He vastasivat hänelle: "Jeesusta, 

Nasaretilaista". Jeesus sanoi heille: "Minä se 

olen". Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi 

myös heidän kanssaan.

6 Kun hän siis sanoi heille: "Minä se olen", 

peräytyivät he ja kaatuivat maahan.

F07 Messiaan syyttö ja oikeudenkäynti.

PSALMIT 27:12 Älä anna minua alttiiksi 

ahdistajaini vimmalle, sillä väärät todistajat 

nousevat minua vastaan ja puuskuvat 

väkivaltaa.

MATTEUKSEN 26:59 Mutta ylipapit 

ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta 

Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet,

60 mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää 

todistajaa oli tullut esille. Mutta vihdoin tuli 

kaksi,

A05 Messiaan suhde Isään.

PSALMIT 28:8 Herra on kansansa väkevyys, 

hän on voideltunsa pelastus ja turva.

PSALMIT 80:18 Kätesi suojelkoon sinun 

oikean kätesi miestä, ihmislasta, jonka 

kasvatit suureksi itseäsi varten.

PSALMIT 89:21 minä olen löytänyt Daavidin, 

palvelijani, olen voidellut hänet pyhällä 

öljylläni.

22 Minun käteni on lujasti tukeva häntä, minun 

käsivarteni on häntä vahvistava.

23 Ei vihollinen yllätä häntä, eikä vääryyden 

mies häntä sorra;

LUUKKAAN 22:41 Ja hän vetäytyi heistä noin 

kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja 

rukoili

42 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.

JOHANNEKSEN 8:28 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."

JOHANNEKSEN 10:38 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."

Katso myös: Psalmit 2:2; Psalmit 20:7; Psalmit 68:29; Jesaja 61:1.
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G01 Messiaan ylösnousemus ennustetaan.

 

PSALMIT 30:4 Herra, sinä nostit minun 

sieluni tuonelasta, sinä herätit minut 

henkiin hautaan vaipuvien joukosta.

MATTEUKSEN 28:6 Ei hän ole täällä, 

sillä hän on noussut ylös, niinkuin hän 

sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on 

maannut.

7 Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen 

opetuslapsillensa, että hän on noussut 

kuolleista. Ja katso, hän menee teidän 

edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet 

nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut."

APOSTOLIEN TEOT 2:27 sillä sinä et hylkää 

minun sieluani tuonelaan etkä salli Pyhäsi 

nähdä katoavaisuutta.

APOSTOLIEN TEOT 13:35 Sentähden hän 

myös toisessa paikassa sanoo: `Sinä et salli 

Pyhäsi nähdä katoavaisuutta`.

Katso myös: Psalmit 16:10; Psalmit 49:16; Psalmit 71:20; Psalmit 
86:13; Joona 2:5-7.

F10 Messias hyväksyy kuoleman.

PSALMIT 31:5 Sinä päästät minut verkosta, 

jonka he ovat eteeni virittäneet, sillä sinä olet 

minun turvani.

6 Sinun käteesi minä annan henkeni, sinä, 

Herra, lunastat minut, sinä uskollinen 

Jumala.

LUUKKAAN 23:46 Ja Jeesus huusi suurella 

äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä 

annan henkeni". Ja sen sanottuaan hän antoi 

henkensä.

Katso myös: Psalmit 22:14,18; Psalmit 25:15; Psalmit 35:7; 
Psalmit 57:7; Psalmit 140:6; Matteuksen 27:50; Markuksen 15:37; 

Johanneksen 17:17; Johanneksen 19:30.

F11 Messiaan kärsimys.

PSALMIT 31:12 Kaikkien ahdistajaini tähden 

minä olen pilkaksi tullut, ylenpalttiseksi 

pilkaksi naapureilleni, peljätykseksi 

tuttavilleni; jotka minut kadulla näkevät, 

pakenevat minua.

13 Minä olen unhottunut ihmisten mielistä 

niinkuin kuollut, minä olen kuin rikottu 

astia.

14 Sillä minä kuulen monen parjaukset, 

kauhua kaikkialta, kun he keskenänsä 

pitävät neuvoa minua vastaan, aikovat ottaa 

minulta hengen.

15 Mutta sinuun, Herra, minä turvaan; minä 

sanon: "Sinä olet minun Jumalani".

16 Minun aikani ovat sinun kädessäsi, pelasta 

minut vihollisteni kädestä ja vainoojistani.

MATTEUKSEN 27:39 Ja ne, jotka kulkivat 

ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät päätänsä

40 ja sanoivat: "Sinä, joka hajotat maahan 

temppelin ja kolmessa päivässä sen 

rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan 

Poika, ja astu alas ristiltä".

41 Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja 

vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat:

42 Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. 

Onhan hän Israelin kuningas; astukoon nyt 

alas ristiltä, niin me uskomme häneen.

43 Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon 

nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt; 

sillä hän on sanonut: 'Minä olen Jumalan 

Poika'."
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44 Ja samalla tavalla herjasivat häntä 

ryöväritkin, jotka olivat ristiinnaulitut hänen 

kanssansa.

Katso myös: Matteuksen 26:3,4,59; Matteuksen 27:1; Johanneksen 
11:53.

A06 Messias on Luoja.

PSALMIT 33:6 Herran sanalla ovat taivaat 

tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa 

hengellä.

9 Sillä hän sanoi, ja tapahtui niin, hän käski, ja 

se oli tehty.

PSALMIT 34:21 Hän varjelee kaikki hänen 

luunsa: ei yksikään niistä murru.

JOHANNEKSEN 1:1 Alussa oli Sana, ja 

Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.

3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, 

ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä 

syntynyt on.

JOHANNEKSEN 19:32 Niin sotamiehet 

tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin 

toiselta ja sitten toiselta hänen kanssaan 

ristiinnaulitulta.

33 Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät 

hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen 

luitaan,

34 vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä 

hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja 

vettä.

35 Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen 

todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta 

puhuvansa, että tekin uskoisitte.

36 Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi 

toteen: "Älköön häneltä luuta rikottako".

37 Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: "He luovat 

katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet".

Katso myös: Toinen Mooseksen 12:46; Neljäs Mooseksen 9:12; 
Psalmit 22:17,18; Sakarja 12:10; Johanneksen Ilmestys 1:7.

F12 Messias kokee vastarintaa.

PSALMIT 35:4 Joutukoot häpeään ja 

pilkkaan, jotka minun henkeäni väijyvät; 

peräytykööt, punastukoot, jotka minulle 

pahaa aikovat.

5 Olkoot he niinkuin akanat tuulessa, ja 

Herran enkeli syösköön heidät maahan;

6 heidän tiensä olkoon pimeä ja liukas, ja 

Herran enkeli ajakoon heitä takaa.

JOHANNEKSEN 17:12 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.

JOHANNEKSEN 18:4 Silloin Jeesus, joka 

tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, astui 

esiin ja sanoi heille: "Ketä te etsitte?"

5 He vastasivat hänelle: "Jeesusta, 

Nasaretilaista". Jeesus sanoi heille: "Minä se 

olen". Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi 

myös heidän kanssaan.

6 Kun hän siis sanoi heille: "Minä se olen", 

peräytyivät he ja kaatuivat maahan.

7 Niin hän taas kysyi heiltä: "Ketä te etsitte?" 

He sanoivat: "Jeesusta, Nasaretilaista".

8 Jeesus vastasi: "Minähän sanoin teille, että 

minä se olen. Jos te siis minua etsitte, niin 
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antakaa näiden mennä";

9 että se sana kävisi toteen, jonka hän oli 

sanonut: "En minä ole kadottanut ketään 

niistä, jotka sinä olet minulle antanut".

Katso myös: Job 21:17,18; Psalmit 31:18,19; Psalmit 35:26; Psalmit 
40:15,16; Psalmit 70:3,4; Psalmit 71:24; Hoosea 13:3,4.

F07 Messiaan syyttö ja oikeudenkäynti.

PSALMIT 35:11 Väärät todistajat astuvat 

esiin, he minulta tutkivat, mitä minä en 

tiedä.

12 He palkitsevat minulle hyvän pahalla; minun 

sieluni on orpo.

MATTEUKSEN 23:29 Voi teitä, 

kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, 

kun te rakennatte profeettain hautoja ja 

kaunistatte vanhurskasten hautakammioita,

30 ja sanotte: 'Jos me olisimme eläneet 

isäimme päivinä, emme olisi olleet osallisia 

heidän kanssaan profeettain vereen'!

31 Niin te siis todistatte itsestänne, että olette 

niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat.

MATTEUKSEN 26:59 Mutta ylipapit 

ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta 

Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet,

60 mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää 

todistajaa oli tullut esille. Mutta vihdoin tuli 

kaksi,

61 ja he sanoivat: "Tämä on sanonut: 'Minä 

voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja 

kolmessa päivässä sen rakentaa'."

62 Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi 

hänelle: "Etkö vastaa mitään siihen, mitä 

nämä todistavat sinua vastaan?"

63 Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen 

pappi sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua 

elävän Jumalan kautta, että sanot meille, 

oletko sinä Kristus, Jumalan Poika".

64 Jeesus sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit. 

Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte 

nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman 

oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien 

päällä."

JOHANNEKSEN 7:19 Eikö Mooses 

ole antanut teille lakia? Ja kukaan teistä 

ei lakia täytä. Miksi tavoittelette minua 

tappaaksenne?"

JOHANNEKSEN 8:37 Minä tiedän, että 

te olette Aabrahamin jälkeläisiä; mutta te 

tavoittelette minua tappaaksenne, koska 

minun sanani ei saa tilaa teissä.

APOSTOLIEN TEOT 7:52 Ketä profeetoista 

eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat 

ne, jotka ennustivat sen Vanhurskaan 

tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi 

te nyt olette tulleet,

Katso myös: Psalmit 27:12; Markuksen 14:55-62; Apostolien Teot 
6:13; Apostolien Teot 24:12,13.

F11 Messiaan kärsimys.

PSALMIT 35:19 Älkööt ne minusta iloitko, 

jotka syyttä ovat minun vihamiehiäni; älkööt 

silmää iskekö, jotka asiatta minua vihaavat.

JOHANNEKSEN 15:25 Mutta se sana oli 

käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän 

laissaan: `He ovat vihanneet minua syyttä`.

Katso myös: Psalmit 38:20; Psalmit 69:5; Psalmit 109:3.
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F11 Messiaan kärsimys.

PSALMIT 38:13 Jotka minun henkeäni 

etsivät, ne virittävät pauloja; ja jotka minulle 

pahaa suovat, ne puhuvat turmion puheita ja 

miettivät petosta kaiket päivät.

14 Mutta minä olen kuin kuuro, en mitään 

kuule, kuin mykkä, joka ei suutansa avaa.

21 jotka hyvän pahalla palkitsevat ja vihaavat 

minua, koska minä hyvään pyrin.

PSALMIT 109:3 Vihan sanoilla he ovat 

minut piirittäneet, ja syyttä he sotivat minua 

vastaan.

4 Rakkauteni palkaksi he minua vainoavat, 

mutta minä ainoastaan rukoilen.

5 He kostavat minulle hyvän pahalla ja 

rakkauteni vihalla.

LUUKKAAN 20:19 Ja kirjanoppineet ja 

ylipapit tahtoivat ottaa hänet sillä hetkellä 

kiinni, mutta he pelkäsivät kansaa; sillä 

he ymmärsivät, että hän oli puhunut sen 

vertauksen heistä.

20 Ja he vartioivat häntä ja lähettivät hänen 

luokseen hurskaiksi tekeytyviä urkkijoita, 

saadakseen hänet kiinni jostakin sanasta, 

niin että voisivat antaa hänet esivallalle ja 

maaherran käsiin.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:23 

joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, 

joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti 

asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee,

Katso myös: Psalmit 35:12; Psalmit 39:10; Psalmit 119:10; Psalmit 
140:6; Jesaja 53:7; Jeremia 18:20.

G01 Messiaan ylösnousemus ennustetaan.

PSALMIT 40:3 Ja hän nosti minut ylös 

turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja 

asetti minun jalkani kalliolle, hän vahvisti 

minun askeleeni.

4 Hän antoi minun suuhuni uuden virren, 

kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät 

monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan.

APOSTOLIEN TEOT 2:24 Hänet Jumala 

herätti ja päästi kuoleman kivuista, niinkuin 

ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi 

voinut hänet pitää.

APOSTOLIEN TEOT 2:27 sillä sinä et hylkää 

minun sieluani tuonelaan etkä salli Pyhäsi 

nähdä katoavaisuutta.

28 Sinä teet minulle tiettäviksi elämän tiet, sinä 

täytät minut ilolla kasvojesi edessä.`

29 Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti 

sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, 

että hän on sekä kuollut että haudattu; 

onhan hänen hautansa meidän keskellämme 

vielä tänäkin päivänä.

30 Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että 

Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut 

asettavansa hänen kupeittensa hedelmän 

hänen valtaistuimelleen,

31 niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen 

ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus 

ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen 

ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.

Katso myös: Psalmit 103:1-5; Jesaja 12:1-4; Apostolien Teot 2:32-41; 
Apostolien Teot 4:4.
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E12 Messias täyttää Jumalan lain.

PSALMIT 40:7 Teurasuhriin ja ruokauhriin 

et sinä mielisty; minun korvani sinä avasit, 

polttouhria ja syntiuhria sinä et vaadi.

JESAJA 50:5 Herra, Herra on avannut 

minun korvani; minä en ole niskoitellut, en 

vetäytynyt pois.

MATTEUKSEN 9:13 Mutta menkää ja 

oppikaa, mitä tämä on: 'Laupeutta minä 

tahdon enkä uhria'. Sillä en minä ole tullut 

kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä."

KIRJE HEPREALAISILLE 10:4 Sillä 

mahdotonta on, että härkäin ja kauristen 

veri voi ottaa pois syntejä.

5 Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: 

"Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta 

ruumiin sinä minulle valmistit;

6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et 

mielistynyt.

7 Silloin minä sanoin: `Katso, minä tulen 

- kirjakääröön on minusta kirjoitettu - 

tekemään sinun tahtosi, Jumala`."

8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja 

polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut 

etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain 

mukaan uhrataankin,

9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen 

tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa 

ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.

10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme 

pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin 

uhrilla kerta kaikkiaan.

11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä 

palvelustaan toimittamassa ja usein 

uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät 

ikinä voi syntejä poistaa;

12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan 

uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut 

Jumalan oikealle puolelle,

Katso myös: Toinen Mooseksen 21:6; Psalmit 51:18; Jesaja 1:11; 
Jeremia 7:21-23; Hoosea 6:6.

B11 Messiaan kuuliaisuus.

F10 Messias hyväksyy kuoleman.

PSALMIT 40:8 Silloin minä sanoin: "Katso, 

minä tulen; kirjakääröön on kirjoitettu, mitä 

minun on tehtävä.

LUUKKAAN 24:27 Ja hän alkoi Mooseksesta 

ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä 

hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.

LUUKKAAN 24:44 Ja hän sanoi heille: "Tätä 

tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin 

teille ollessani vielä teidän kanssanne, 

että kaiken pitää käymän toteen, mikä 

minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja 

profeetoissa ja psalmeissa".

KIRJE HEPREALAISILLE 

10:7 Silloin minä sanoin: `Katso, minä 

tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu - 

tekemään sinun tahtosi, Jumala`."

8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja 

polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut 

etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain 

mukaan uhrataankin,

9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen 

tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa 

ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:10 Ja 

minä lankesin hänen jalkojensa juureen, 
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kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän 

sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä 

olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, 

niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra 

ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus 

on profetian henki."

Katso myös: Johanneksen 5:39; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 
15:3,4; Ensimmäinen Pietarin Kirje 1:10,11.

B11 Messiaan kuuliaisuus.

PSALMIT 40:9 Sinun tahtosi, minun 

Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi 

on minun sydämessäni."

JOHANNEKSEN 4:34 Jeesus sanoi heille: 

"Minun ruokani on se, että minä teen 

lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa.

JOHANNEKSEN 17:4 Minä olen 

kirkastanut sinut maan päällä: minä olen 

täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun 

tehtäväkseni.

KIRJE HEPREALAISILLE 5:8 Ja niin 

hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän 

kärsi, kuuliaisuuden,

Katso myös: Psalmit 37:30,31; Psalmit 119:16,24,47; Jeremia 31:33; 
Kirje Roomalaisille 7:22.

E08 Messiaan oikeudenmukaisuus.

PSALMIT 40:10 Minä julistan vanhurskautta 

suuressa seurakunnassa; katso, en minä 

sulje huuliani. Sinä, Herra, sen tiedät.

11 Minä en peitä sinun vanhurskauttasi 

omaan sydämeeni, vaan puhun sinun 

uskollisuudestasi ja avustasi; minä en 

salaa sinun armoasi ja totuuttasi suurelta 

seurakunnalta.

MARKUKSEN 16:15 Ja hän sanoi heille: 

"Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa 

evankeliumia kaikille luoduille.

16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta 

joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

LUUKKAAN 3:6 ja kaikki liha on näkevä 

Jumalan autuuden."

KIRJE ROOMALAISILLE 1:16 Sillä 

minä en häpeä evankeliumia; sillä se on 

Jumalan voima, itsekullekin uskovalle 

pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten 

myös kreikkalaiselle.

17 Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy 

uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: 

"Vanhurskas on elävä uskosta".

KIRJE FILIPPILÄISILLE 3:9 ja minun 

havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, 

ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista 

tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon 

kautta, sen vanhurskauden, joka tulee 

Jumalasta uskon perusteella;

KIRJE HEPREALAISILLE 2:12 kun 

hän sanoo: "Minä julistan sinun nimeäsi 

veljilleni, ylistän sinua seurakunnan 

keskellä";

Katso myös: Psalmit 22:23,26; Psalmit 35:18; Psalmit 71:15-
18; Psalmit 119:13; Luukkaan 2:30-32; Luukkaan 4:16-22; 

Johanneksen 1:17; Johanneksen 3:16,17; Apostolien Teot 20:20,21; 
Kirje Roomalaisille 3:22-26; Kirje Roomalaisille 10:9,10; 

Ensimmäinen Kirje Timoteukselle 1:15.
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F11 Messiaan kärsimys.

PSALMIT 40:15 Hävetkööt ja punastukoot 

kaikki, jotka minun henkeäni etsivät, 

hukuttaaksensa sen; peräytykööt ja 

tulkoot häpeään ne, jotka tahtovat minulle 

onnettomuutta.

JOHANNEKSEN 18:6 Kun hän siis sanoi 

heille: "Minä se olen", peräytyivät he ja 

kaatuivat maahan.

F03 Messias torjutaan.

F07 Messiaan syyttö ja oikeudenkäynti.

F12 Messias kokee vastarintaa.

     

PSALMIT 41:6 Minun viholliseni puhuvat 

minusta pahaa: "Milloinka hän kuolee ja 

hänen nimensä katoaa?"

7 Ja jos joku tulee minua katsomaan, puhuu 

hän petosta; hänen sydämensä kerää 

häijyyttä itseensä, hän menee ulos kadulle ja 

purkaa sitä.

8 Kaikki minun vihamieheni minusta 

keskenään kuiskuttelevat ja hankitsevat 

minulle pahaa:

9 Jokin parantumaton paha on häneen 

tarttunut, ja siitä, missä hän makaa, hän ei 

enää nouse.

10 Ystävänikin, johon minä luotin, joka minun 

leipääni söi, nostaa kantapäänsä minua 

vastaan.

MATTEUKSEN 26:20 Ja kun ehtoo 

tuli, asettui hän aterialle kahdentoista 

opetuslapsensa kanssa.

21 Ja heidän syödessään hän sanoi: "Totisesti 

minä sanon teille: yksi teistä kavaltaa 

minut".

22 Silloin he tulivat kovin murheellisiksi ja 

rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan 

hänelle: "Herra, en kai minä ole se?"

23 Hän vastasi ja sanoi: "Joka minun kanssani 

pisti kätensä vatiin, se kavaltaa minut.

24 Ihmisen Poika tosin menee pois, niinkuin 

hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, 

jonka kautta Ihmisen Poika kavalletaan! 

Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi 

syntynyt."

25 Niin Juudas, joka hänet kavalsi, vastasi ja 

sanoi: "Rabbi, en kai minä ole se?" Hän 

sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit".

LUUKKAAN 11:53 Ja hänen sieltä lähtiessään 

kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat 

kovasti ahdistamaan häntä ja urkkimaan 

häneltä moninaisia,

54 väijyen, miten saisivat hänet hänen 

sanoistaan ansaan.

LUUKKAAN 20:20 Ja he vartioivat häntä ja 

lähettivät hänen luokseen hurskaiksi 

tekeytyviä urkkijoita, saadakseen hänet 

kiinni jostakin sanasta, niin että voisivat 

antaa hänet esivallalle ja maaherran käsiin.

LUUKKAAN 22:47 Ja katso, hänen vielä 

puhuessaan tuli joukko kansaa, ja yksi niistä 

kahdestatoista, se, jonka nimi oli Juudas, 

kulki heidän edellään. Ja hän tuli Jeesuksen 

luo antamaan hänelle suuta.

48 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Juudas, 

suunantamisellako sinä Ihmisen Pojan 

kavallat?"

JOHANNEKSEN 13:18 En minä puhu 

teistä kaikista: minä tiedän, ketkä olen 

valinnut; mutta tämän kirjoituksen piti 
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käymän toteen: `Joka minun leipääni syö, on 

nostanut kantapäänsä minua vastaan`.

19 Jo nyt minä sanon sen teille, ennenkuin se 

tapahtuu, että te, kun se tapahtuu, uskoisitte, 

että minä olen se.

JOHANNEKSEN 17:12 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.

Katso myös: Psalmit 12:3; Psalmit 22:7-9; Psalmit 102:9.

F11 Messiaan kärsimys.

PSALMIT 42:8 Sinun koskiesi pauhussa 

syvyys syvyydelle huutaa, kaikki sinun 

kuohusi ja aaltosi käyvät minun ylitseni.

JESAJA 53:5 mutta hän on haavoitettu 

meidän rikkomustemme tähden, runneltu 

meidän pahain tekojemme tähden. 

Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä 

rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me 

olemme paratut.

JESAJA 53:10 Mutta Herra näki hyväksi 

runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. 

Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, 

saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja 

Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.

MATTEUKSEN 27:46 Ja yhdeksännen 

hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella 

äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" 

Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut 

hylkäsit?

LUUKKAAN 22:44 Ja kun hän oli suuressa 

tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja 

hänen hikensä oli niinkuin veripisarat, jotka 

putosivat maahan.

KIRJE HEPREALAISILLE 5:7 Ja 

lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja 

kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia 

sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; 

ja hänen rukouksensa kuultiin hänen 

jumalanpelkonsa tähden.

Katso myös: Psalmit 22:2-11; Psalmit 88:8,16-18; Joona 2:4; 
Naahum 1:6; Markuksen 15:34.

B21 Messias on Valo.

PSALMIT 43:3 Lähetä valkeutesi ja 

totuutesi. Ne minua johdattakoot, viekööt 

minut sinun pyhälle vuorellesi, sinun 

asuntoihisi,

JESAJA 9:1 Kansa, joka pimeydessä 

vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka 

asuvat kuoleman varjon maassa, niille 

loistaa valkeus.

JESAJA 49:6 hän sanoo: Liian vähäistä on 

sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa 

ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda 

takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut 

pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi 

pelastus maan ääriin asti.

JOHANNEKSEN 1:4 Hänessä oli elämä, 

ja elämä oli ihmisten valkeus.

JOHANNEKSEN 1:14 Ja Sana tuli 

lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja 
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me katselimme hänen kirkkauttansa, 

senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella 

Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja 

totuutta.

JOHANNEKSEN 1:17 Sillä laki on 

annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus 

on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

JOHANNEKSEN 8:12 Niin Jeesus taas 

puhui heille sanoen: "Minä olen maailman 

valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä 

vaella, vaan hänellä on oleva elämän 

valkeus".

JOHANNEKSEN 9:5 Niin kauan kuin 

minä maailmassa olen, olen minä maailman 

valkeus."

JOHANNEKSEN 12:35 Niin Jeesus sanoi 

heille: "Vielä vähän aikaa valkeus on teidän 

keskuudessanne. Vaeltakaa, niin kauan kuin 

teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä 

valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, 

mihin hän menee.

36 Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa 

valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi 

tulisitte." Tämän Jeesus puhui ja meni pois 

ja kätkeytyi heiltä.

JOHANNEKSEN 12:46 Minä olen tullut 

valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka 

minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

JOHANNEKSEN 14:6 Jeesus sanoi 

hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei 

kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun 

kauttani.

JOHANNEKSEN 16:13 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.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

1:5 Ja tämä on se sanoma, jonka 

olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille 

julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei 

hänessä ole mitään pimeyttä.

Katso myös: Psalmit 36:10; Jesaja 60:1,3,19,20; Johanneksen 
15:26; Johanneksen 2:7-10.

B12 Messiaan täydellisyys.

B18 Messiaan pyhyys, kauneus ja kunnia.

B23 Jumalan ja Messiaan armo.

PSALMIT 45:2 Veisuunjohtajalle; veisataan 

kuin: "Liljat"; koorahilaisten mietevirsi; laulu 

rakkaudesta. (45:2) Minun sydämeni tulvii 

ihania sanoja; minä lausun: kuninkaasta 

on minun lauluni, minun kieleni on kerkeän 

kirjurin kynä.

3 Sinä olet ihmislapsista ihanin, suloisuus on 

vuodatettu sinun huulillesi, sentähden Jumala 

siunaa sinua iankaikkisesti.

LUUKKAAN 2:40 Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja 

täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen 

päällänsä.

LUUKKAAN 2:52 Ja Jeesus varttui viisaudessa 

ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten 

edessä.

LUUKKAAN 4:21 Niin hän rupesi puhumaan 

heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on 

PSALMIT



114

käynyt toteen teidän korvainne kuullen".

22 Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän 

todistuksen ja ihmettelivät niitä armon 

sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät; ja he 

sanoivat: "Eikö tämä ole Joosefin poika?"

JOHANNEKSEN 1:14 Ja Sana tuli 

lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja 

me katselimme hänen kirkkauttansa, 

senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella 

Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja 

totuutta.

JOHANNEKSEN 1:16 Ja hänen 

täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja 

armoa armon päälle.

17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; 

armo ja totuus on tullut Jeesuksen 

Kristuksen kautta.

APOSTOLIEN TEOT 15:11 Mutta me 

uskomme Herran Jeesuksen armon kautta 

pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin."

KIRJE ROOMALAISILLE 3:24 ja saavat 

lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan 

sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa 

Jeesuksessa,

KIRJE ROOMALAISILLE 

5:15 Mutta armolahjan laita ei ole sama 

kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden 

lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin 

paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja 

yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, 

armon kautta ylenpalttisesti tullut monien 

osaksi.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

15:10 Mutta Jumalan armosta minä olen 

se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua 

kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän 

kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en 

kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka 

on minun kanssani.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 1:15 

Ja tässä luottamuksessa minä aioin ensin 

tulla teidän tykönne, että saisitte vielä 

toisenkin todistuksen minun suosiostani,

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 12:9 

Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani 

on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee 

täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden 

minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, 

että Kristuksen voima asettuisi minuun 

asumaan.

KIRJE EFESOLAISILLE 2:8 Sillä armosta te 

olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne 

kautta - se on Jumalan lahja -

KIRJE TITUKSELLE 2:11 Sillä Jumalan armo 

on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille

KIRJE HEPREALAISILLE 2:9 Mutta 

hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä 

halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme 

hänen kuolemansa kärsimyksen tähden 

kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että 

hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä 

joutunut maistamaan kuolemaa.

JAAKOBIN KIRJE 4:6 Mutta hän antaa 

sitä suuremman armon. Sentähden 

sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta 

nöyrille hän antaa armon".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:21 
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Herramme Jeesuksen Kristuksen armo on 

kaikkien kanssanne. Aamen.

Katso myös: Korkea Veisu 2:3; Korkea Veisu 5:10-16; Jesaja 63:9; 
Sakarja 9:16; Matteuksen 17:2; Kirje Roomalaisille 5:17,21; 

Kirje Roomalaisille 6:1,14,15; Kirje Roomalaisille 11:5,6; Kirje 
Roomalaisille 12:3,6; Kirje Roomalaisille 16:20; Ensimmäinen 

Kirje Korinttilaisille 3:4; Toinen Kirje Korinttilaisille 4:15; 
Toinen Kirje Korinttilaisille 8:9; Toinen Kirje Korinttilaisille 

9:8; Toinen Kirje Korinttilaisille 13:14; Kirje Galatalaisille 1:6; 
Kirje Galatalaisille 5:4; Kirje Efesolaisille 1:7; Kirje Efesolaisille 

2:5,7; Kirje Efesolaisille 4:7; Kirje Filippiläisille 1:29; Kirje 
Kolossalaisille 1:15-18; Ensimmäinen Kirje Timoteukselle 1:14; 

Toinen Kirje Timoteukselle 2:6; Kirje Titukselle 3:7; Kirje 
Heprealaisille 1:3; Kirje Heprealaisille 4:16; Kirje Heprealaisille 
7:26; Kirje Heprealaisille 10:29; Kirje Heprealaisille 12:15,28; 
Kirje Heprealaisille 13:9; Ensimmäinen Pietarin Kirje 1:10,13; 

Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:19,20; Ensimmäinen Pietarin Kirje 
5:10,12; Toinen Pietarin Kirje 3:18; Johanneksen Ilmestys 1:13-18.

B14 Messias tekee tunnetuksi Jumalan 

kunnian.

B17 Messiaan herkkyys ja heikkous.

E09 Messiaan vanhurskaus.

PSALMIT 45:4 Vyötä miekka vyöllesi, sinä 

sankari, vyöttäydy kunniaasi ja korkeuteesi.

5 Ole onnekas korkeudessasi. Nouse 

sotavaunuihisi totuuden, nöyryyden ja 

vanhurskauden puolesta, ja oikea kätesi 

opettakoon sinulle peljättäviä tekoja.

SEFANJA 2:3 Etsikää Herraa, kaikki maan 

nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. 

Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; 

ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä.

MATTEUKSEN 11:29 Ottakaa minun 

ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä 

minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin 

te löydätte levon sielullenne.

MATTEUKSEN 21:5 Sanokaa tytär 

Siionille: 'Katso, sinun kuninkaasi tulee 

sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, 

ikeenalaisen aasin varsalla'.

JOHANNEKSEN 17:17 Pyhitä heidät 

totuudessa; sinun sanasi on totuus.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 10:1 

Minä, Paavali, itse kehoitan teitä Kristuksen 

laupeuden ja lempeyden kautta, minä, 

joka olen muka nöyrä kasvotusten teidän 

kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea 

teitä kohtaan,

KIRJE GALATALAISILLE 5:22 Mutta 

Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, 

pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, 

uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

KIRJE EFESOLAISILLE 4:2 kaikessa 

nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja 

pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne 

rakkaudessa

KIRJE KOLOSSALAISILLE 

3:12 Pukeutukaa siis te, jotka olette 

Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, 

sydämelliseen armahtavaisuuteen, 

ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, 

pitkämielisyyteen,

ENSIMMÄINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 

6:11 Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene 

semmoista, ja tavoita vanhurskautta, 

jumalisuutta, uskoa, rakkautta, 

kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.

KIRJE HEPREALAISILLE 4:12 Sillä 

Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja 

terävämpi kuin mikään kaksiteräinen 

miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa 

sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on 
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sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:16 Ja hänellä 

oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja 

hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä 

miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin 

aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:11 Ja minä 

näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen 

hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on 

Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja 

sotii vanhurskaudessa.

12 Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen 

liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, 

ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä 

kukaan muu kuin hän itse,

13 ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, 

ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan 

Sana.

14 Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla 

hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina 

valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen.

15 Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että 

hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva 

heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee 

kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden 

viinikuurnan.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:21 Ja ne 

muut saivat surmansa hevosen selässä 

istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; 

ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän 

lihastansa.

Katso myös: Neljäs Mooseksen 12:3; Psalmit 18:36; Jesaja 49:2,3; 
Jesaja 63:1-6; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 4:21; Toinen 

Kirje Korinttilaisille 6:4-7; Kirje Galatalaisille 6:1; Toinen Kirje 
Timoteukselle 2:25; Kirje Titukselle 3:2; Jaakobin Kirje 1:21; 

Ensimmäinen Pietarin Kirje 3:15.

B16 Messiaan voima.

PSALMIT 45:6 Sinun nuolesi ovat terävät, 

kansat kaatuvat sinun allesi; kuninkaan 

vihollisten sydämet lävistetään.

MATTEUKSEN 28:19 Menkää 

siis ja tehkää kaikki kansat minun 

opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja 

Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

APOSTOLIEN TEOT 4:4 Mutta monet niistä, 

jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja 

miesten luku nousi noin viiteentuhanteen.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 10:3 

Vaikka me vaellammekin lihassa, emme 

kuitenkaan lihan mukaan sodi;

4 sillä meidän sota-aseemme eivät ole 

lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan 

edessä hajottamaan maahan linnoituksia.

5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät 

ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan 

Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme 

jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle

KIRJE HEPREALAISILLE 4:12 Sillä 

Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja 

terävämpi kuin mikään kaksiteräinen 

miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa 

sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on 

sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;

13 eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, 

vaan kaikki on alastonta ja paljastettua 

hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on 

tehtävä tili.

Katso myös: #1; Psalmit 22:28,29; Psalmit 66:3,4; Apostolien Teot 
5:14; Apostolien Teot 6:7.
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B05 Messias on täynnä Pyhää Henkeä.

E08 Messiaan oikeudenmukaisuus.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H04 Messiaan valtaistuin.

     

PSALMIT 45:7 Jumala, sinun valtaistuimesi 

pysyy aina ja iankaikkisesti; sinun valtakuntasi 

valtikka on oikeuden valtikka.

8 Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat 

vääryyttä; sentähden on Jumala, sinun 

Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän 

kuin sinun osaveljiäsi.

MATTEUKSEN 3:15 Jeesus vastasi ja 

sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän 

sopii täyttää kaikki vanhurskaus". Silloin hän 

salli sen hänelle.

LUUKKAAN 1:32 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."

JOHANNEKSEN 1:1 Alussa oli Sana, ja 

Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

APOSTOLIEN TEOT 10:37 sen sanan, joka 

lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, 

sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, 

sen te tiedätte;

38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä 

ja voimalla oli voidellut Jeesuksen 

Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja 

teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan 

joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

KIRJE HEPREALAISILLE 1:8 mutta 

Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy 

aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi 

valtikka on oikeuden valtikka.

9 Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit 

laittomuutta; sentähden on Jumala, 

sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, 

enemmän kuin sinun osaveljiäsi."

KIRJE HEPREALAISILLE 

7:26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille 

sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä 

erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,

Katso myös: #1; Psalmit 33:5; Psalmit 89:30,37,38; Psalmit 93:2; 
Psalmit 145:13.

D04 D. Messias Kuninkaana.

E16 Messias siunaa kansansa.

PSALMIT 45:10 Kuningasten tyttäriä on 

sinun kaunistuksenasi, kuningatar seisoo 

sinun oikealla puolellasi, Oofirin kullassa.

14 Ylen ihana on kuninkaan tytär 

sisäkammiossa, kultakudosta on hänen 

pukunsa.

15 Kirjailluissa vaatteissa hänet saatetaan 

kuninkaan tykö. Neitsyet seuraavat häntä, 

hänen ystävättärensä tuodaan sinun tykösi.

16 Ilolla ja riemulla heitä saatetaan, he astuvat 

kuninkaan palatsiin.

KORKEA VEISU 1:4 Vedä minut 

mukaasi, rientäkäämme! Kuningas 

on tuonut minut kammioihinsa. Me 

riemuitsemme ja iloitsemme sinusta, me 

ylistämme sinun rakkauttasi enemmän kuin 

viiniä; syystä he sinua rakastavat.
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KORKEA VEISU 2:10 Rakkaani lausuu 

ja sanoo minulle: "Nouse, armaani, sinä 

kaunoiseni, ja tule.

KORKEA VEISU 6:2 Rakkaani on 

mennyt yrttitarhaansa, balsamilavojen 

luo, paimentamaan yrttitarhoissa ja liljoja 

poimimaan.

3 Minä olen rakkaani oma, ja rakkaani on 

minun - hän, joka paimentaa liljojen 

keskellä."

JESAJA 61:10 Minä iloitsen suuresti 

Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun 

Jumalassani, sillä hän pukee minun 

ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut 

vanhurskauden viittaan, yljän kaltaiseksi, 

joka kantaa juhlapäähinettä niinkuin 

pappi, ja morsiamen kaltaiseksi, joka on 

koruillansa kaunistettu.

JOHANNEKSEN 17:24 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.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

11:2 Sillä minä kiivailen teidän puolestanne 

Jumalan kiivaudella; minähän olen 

kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, 

asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan 

neitsyen.

ENSIMMÄINEN KIRJE 

TESSALONIKALAISILLE 4:17 

sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka 

olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä 

heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan 

yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla 

Herran kanssa.

TOINEN KIRJE TESSALONIKALAISILLE 

1:10 kun hän sinä päivänä tulee, että hän 

kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä 

kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet 

meidän todistuksemme.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

3:2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan 

lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä 

tulee. Me tiedämme tulevamme hänen 

kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me 

saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän 

on.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 3:5 Joka 

voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, 

enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä 

elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava 

hänen nimensä Isäni edessä ja hänen 

enkeliensä edessä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:15 

Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen 

edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen 

temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella 

istuu, on levittävä telttamajansa heidän 

ylitsensä.

16 Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, 

eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään 

helle,

17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, 

on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän 

vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois 

kaikki kyyneleet heidän silmistänsä."
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JOHANNEKSEN ILMESTYS 

19:7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja 

antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan 

häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on 

itsensä valmistanut.

8 Ja hänen annettiin pukeutua 

liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: 

se liina on pyhien vanhurskautus."

Katso myös: Jesaja 35:10; Jesaja 51:11; Jesaja 55:12,13; Jesaja 
60:19,20; Kirje Efesolaisille 2:4-6.

D04 D. Messias Kuninkaana.

E25 essiaseen uskotaan ja Häntä ylistetään.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 45:17 Sinun poikasi tulkoot 

sinun isiesi sijaan; aseta heidät ruhtinaiksi 

kaikkeen maahan.

18 Minä teen sinun nimesi kuuluksi suvusta 

sukuun; sentähden kansat sinua ylistävät 

aina ja iankaikkisesti.

MATTEUKSEN 19:28 Niin Jeesus sanoi 

heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä 

uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika 

istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte 

tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 

kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita 

Israelin kahtatoista sukukuntaa.

29 Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai 

veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai 

lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, 

on saava monin verroin takaisin ja perivä 

iankaikkisen elämän.

MATTEUKSEN 26:13 Totisesti 

minä sanon teille: missä ikinä kaikessa 

maailmassa tätä evankeliumia saarnataan, 

siellä sekin, minkä hän teki, on mainittava 

hänen muistoksensa."

MATTEUKSEN 28:19 Menkää 

siis ja tehkää kaikki kansat minun 

opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja 

Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:9 

Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen 

papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, 

julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on 

pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen 

valkeuteensa;

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:9 ja he 

veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet 

arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen 

sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi 

ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset 

kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista 

ja kansanheimoista

10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme 

kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat 

hallitsemaan maan päällä".

Katso myös: #1; #2; #4.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

E18 Messias elää kansansa keskellä.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H05 Messiaan tuleva kunnia ja voima.

PSALMIT 46:5 Virta lähteinensä ilahuttaa 

Jumalan kaupungin, Korkeimman pyhät 

asunnot.

6 Jumala on sen keskellä, ei se horju, Jumala 

auttaa sitä jo aamun koittaessa.

7 Pakanat pauhaavat, valtakunnat horjuvat; 
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kun hän jylisee, huojuu maa.

8 Herra Sebaot on meidän kanssamme, 

Jaakobin Jumala on meidän linnamme. Sela.

9 Tulkaa, katsokaa Herran töitä, hänen, joka 

tekee hämmästyttäviä tekoja maan päällä:

10 hän lopettaa sodat maan ääriin saakka, 

hän särkee jousen, taittaa keihään, polttaa 

sotavaunut tulessa.

11 Heretkää ja tietäkää, että minä olen Jumala, 

korkea kansojen keskellä, korkea maan 

päällä.

12 Herra Sebaot on meidän kanssamme, 

Jaakobin Jumala on meidän linnamme. Sela.

JESAJA 2:4 Ja hän tuomitsee 

pakanakansojen kesken, säätää oikeutta 

monille kansoille. Niin he takovat miekkansa 

vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei 

nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he 

enää opettele sotimaan.

MIIKA 4:3 Ja hän tuomitsee monien 

kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville 

pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. 

Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja 

keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa 

kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele 

sotimaan.

4 He istuvat kukin oman viinipuunsa ja 

viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä. 

Sillä Herran Sebaotin suu on puhunut.

SAKARJA 2:10 Riemuitse ja iloitse, tytär 

Siion! Sillä minä tulen ja asun sinun 

keskelläsi, sanoo Herra.

JOHANNEKSEN 3:14 Ja niinkuin Mooses 

ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää 

Ihmisen Poika ylennettämän,

JOHANNEKSEN 12:32 Ja kun minut 

ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki 

tyköni."

JOHANNEKSEN 17:1 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.

APOSTOLIEN TEOT 5:31 Hänet on Jumala 

oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi 

ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille 

parannusta ja syntien anteeksiantamusta.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:3 Ja he 

veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, 

virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja 

ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, 

Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat 

sinun tiesi, sinä kansojen kuningas.

4 Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun 

nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä 

kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, 

koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki 

tulleet."
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Katso myös: #2, #5; Psalmit 66:7; Psalmit 83:3-5; Jesaja 5:16; 
Jesaja 8:9; Jeremia 16:19; Habakuk 2:20; Johanneksen 8:28; 

Apostolien Teot 2:33; Kirje Filippiläisille 2:9.

D04 D. Messias Kuninkaana.

G02 Messiaan ylösnousemus ennustetaan.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

   

PSALMIT 47:2 Veisuunjohtajalle; 

koorahilaisten virsi. (47:2) Paukuttakaa 

käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa 

Jumalalle riemuhuuto.

3 Sillä Herra on korkein, peljättävä, kaiken 

maan suuri kuningas.

4 Hän kukistaa kansat meidän allemme ja 

kansakunnat jalkaimme alle.

5 Hän on valinnut meille perintömaamme, 

joka on Jaakobin, hänen rakkaansa, kunnia. 

Sela.

6 Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra 

pasunain pauhatessa.

7 Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, veisatkaa 

meidän kuninkaallemme, veisatkaa.

8 Sillä Jumala on kaiken maan kuningas. 

Veisatkaa hänelle virsi.

9 Jumala on kansojen kuningas, Jumala istuu 

pyhällä istuimellansa.

10 Kansojen päämiehet kokoontuvat 

Aabrahamin Jumalan kansaksi. Sillä maan 

kilvet ovat Jumalan; hän on ylen korkea.

LUUKKAAN 24:50 Sitten hän vei heidät pois, 

lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja 

siunasi heidät.

51 Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä 

erkani heistä, ja hänet otettiin ylös 

taivaaseen.

52 Ja he kumarsivat häntä ja palasivat 

Jerusalemiin suuresti iloiten.

53 Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät 

Jumalaa.

APOSTOLIEN TEOT 1:6 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".

9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin 

hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet 

pois heidän näkyvistään.

10 Ja kun he katselivat taivaalle hänen 

mennessään, niin katso, heidän tykönänsä 

seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;

11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te 

seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, 

joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on 

tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen 

taivaaseen menevän."

KIRJE EFESOLAISILLE 4:8 Sentähden on 

sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän 

otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja 

ihmisille".

9 Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, 

kuin että hän oli astunut alaskin, maan 

alimpiin paikkoihin?

10 Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös 

astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, 

täyttääkseen kaikki.

ENSIMMÄINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 

3:16 Ja tunnustetusti suuri on 

jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on 
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ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut 

Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu 

pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, 

otettu ylös kirkkauteen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

Katso myös: #1; #2; #4; #5; Viides Mooseksen 33:29; Joosua 
21:44; Psalmit 18:48; Psalmit 24:7-10; Psalmit 68:18,19,25,26,34; 

Johanneksen Ilmestys 20.

E14 Messias voittaa kuoleman ja pimeyden.

G01 Messiaan ylösnousemus ennustetaan.

PSALMIT 49:16 Mutta minun sieluni Jumala 

lunastaa tuonelan vallasta, sillä hän ottaa 

minut huomaansa. Sela.

JOHANNEKSEN 20:11 Mutta Maria seisoi 

haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän 

näin itki, kurkisti hän hautaan

12 ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa 

istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen 

jalkapuolessa, siinä, missä Jeesuksen ruumis 

oli maannut.

JOHANNEKSEN 20:15 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".

APOSTOLIEN TEOT 2:27 sillä sinä et hylkää 

minun sieluani tuonelaan etkä salli Pyhäsi 

nähdä katoavaisuutta.

APOSTOLIEN TEOT 13:35 Sentähden hän 

myös toisessa paikassa sanoo: `Sinä et salli 

Pyhäsi nähdä katoavaisuutta`.

APOSTOLIEN TEOT 26:23 että nimittäin 

Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten 

ylösnousemuksen esikoisena julistaman 

valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille."

Katso myös: Psalmit 16:10; Psalmit 30:4; Psalmit 71:20; Psalmit 
86:13; Joona 2:5-7.

H01 Messiaan tuleminen ennustettu.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 50:2 Siionista, jonka kauneus on 

täydellinen, Jumala ilmestyy kirkkaudessa.

3 Meidän Jumalamme tulee eikä vaikene, 

hänen edellänsä käy kuluttava tuli ja hänen 

ympärillänsä väkevä myrsky.

4 Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan, 

tuomitakseen kansansa:

5 Kootkaa minun eteeni minun hurskaani, 

jotka uhreja uhraten ovat tehneet minun 

kanssani liiton.

6 Ja taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, 

sillä Jumala on tuomari. Sela.
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PSALMIT 97:6 Taivaat julistavat hänen 

vanhurskauttansa, ja kaikki kansat näkevät 

hänen kunniansa.

JESAJA 12:6 Huutakaa ja riemuitkaa, 

Siionin asukkaat, sillä suuri on teidän 

keskellänne Israelin Pyhä."

JESAJA 33:22 Sillä Herra on meidän 

tuomarimme, Herra on johdattajamme, 

Herra on meidän kuninkaamme; hän 

pelastaa meidät.

MATTEUKSEN 24:31 Ja hän lähettää 

enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he 

kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, 

taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

JOHANNEKSEN 12:48 Joka katsoo minut 

ylen eikä ota vastaan minun sanojani, 

hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka 

minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet 

viimeisenä päivänä.

APOSTOLIEN TEOT 17:31 Sillä hän on 

säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva 

maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen 

kautta, jonka hän siihen on määrännyt; 

ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, 

herättämällä hänet kuolleista."

KIRJE ROOMALAISILLE 

2:5 Kovuudellasi ja sydämesi 

katumattomuudella sinä kartutat päällesi 

vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan 

tuomion ilmestymisen päiväksi,

KIRJE ROOMALAISILLE 2:16 sinä 

päivänä, jona Jumala on tuomitseva 

ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen 

kautta, minun evankeliumini mukaan.

ENSIMMÄINEN KIRJE 

TESSALONIKALAISILLE 4:16 Sillä itse 

Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, 

ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan 

kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat 

ylös ensin;

17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka 

olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä 

heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan 

yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla 

Herran kanssa.

TOINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 4:1 

Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen 

Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä 

ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että 

hänen valtakuntansa kautta:

KIRJE HEPREALAISILLE 12:22 vaan te 

olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän 

Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin 

tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö,

23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten 

juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja 

tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, 

ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten 

henkien tykö,

24 ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, 

tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu 

parempaa kuin Aabelin veri.

25 Katsokaa, ettette torju luotanne häntä, joka 

puhuu; sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan 

hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan 

päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin 

paljoa vähemmän me, jos käännymme pois 

hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista.

26 Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta 

nyt hän on luvannut sanoen: "Vielä kerran 
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minä liikutan maan, jopa taivaankin".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:4 Kuka ei 

pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? 

Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat 

tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun 

vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 16:5 Ja minä 

kuulin vetten enkelin sanovan: "Vanhurskas 

olet sinä, joka olet ja joka olit, sinä Pyhä, kun 

näin olet tuominnut.

6 Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat 

vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille 

juoda; sen he ovat ansainneet."

7 Ja minä kuulin alttarin sanovan: "Totisesti, 

Herra Jumala, Kaikkivaltias, totiset ja 

vanhurskaat ovat sinun tuomiosi".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:2 Sillä 

totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa; 

sillä hän on tuominnut sen suuren porton, 

joka turmeli maan haureudellaan, ja on 

kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä 

palvelijainsa veren."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:20 Hän, joka 

näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen 

pian". Amen, tule, Herra Jeesus!

Katso myös: #1; #6; Ensimmäinen Mooseksen 18:25; Psalmit 7:12; 
Psalmit 94:2; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 6:2,3; Jaakobin 
Kirje 5:9; Ensimmäinen Pietarin Kirje 4:5; Johanneksen Ilmestys 

11:15; Johanneksen Ilmestys 16:7; Johanneksen Ilmestys 19:2; 
Johanneksen Ilmestys 20.

E23 Messias käännyttää kansansa.

E27 Uuden sydämen ja hengen antamisnen.

I04 Sovintouhri ja kiitospäivän uhri edustavat 

Messiaan työtä.

PSALMIT 51:19 Jumalalle kelpaava uhri 

on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta 

sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.

JESAJA 57:15 Sillä näin sanoo Korkea ja 

Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen 

ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun 

korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, 

joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä 

virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin 

särjettyjen sydämet eläviksi.

MATTEUKSEN 5:3 Autuaita ovat 

hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten 

valtakunta.

MARKUKSEN 12:33 Ja rakastaa 

häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta 

ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan, ja 

rakastaa lähimmäistään niinkuin itseänsä, 

se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja 

muut uhrit."

LUUKKAAN 15:10 Niin myös, sanon minä 

teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä 

syntisestä, joka tekee parannuksen."

LUUKKAAN 18:11 Fariseus seisoi ja rukoili 

itsekseen näin: `Jumala, minä kiitän sinua, 

etten minä ole niinkuin muut ihmiset, 

riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä 

myöskään niinkuin tuo publikaani.

12 Minä paastoan kahdesti viikossa; minä 

annan kymmenykset kaikista tuloistani.`

13 Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes 

PSALMIT



125

tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan 

löi rintaansa ja sanoi: `Jumala, ole minulle 

syntiselle armollinen`.

14 Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa 

vanhurskaampana kuin se toinen; sillä 

jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, 

mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään."

KIRJE ROOMALAISILLE 12:1 Niin 

minä Jumalan armahtavan laupeuden 

kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan 

ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle 

otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen 

jumalanpalveluksenne.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

2:5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä 

hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, 

uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka 

Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle 

mieluisia.

Katso myös: Psalmit 22:25; Psalmit 34:19; Psalmit 102:18; Psalmit 
147:3; Jesaja 61:1-3; Jesaja 66:2; Luukkaan 15:2-7,21-32; Kirje 

Filippiläisille 4:18; Kirje Heprealaisille 3:16.

E26 Messiaan lunastustyö.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 53:7 Oi, että Israelille tulisi 

pelastus Siionista! Kun Jumala kääntää 

kansansa kohtalon, silloin Jaakob 

riemuitsee, Israel iloitsee.

JESAJA 59:20 Mutta Siionille se tulee 

lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä 

kääntyvät, sanoo Herra.

MATTEUKSEN 1:21 Ja hän on 

synnyttävä pojan, ja sinun on annettava 

hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava 

kansansa heidän synneistänsä."

LUUKKAAN 1:68 Kiitetty olkoon Herra, 

Israelin Jumala, sillä hän on katsonut 

kansansa puoleen ja valmistanut sille 

lunastuksen

LUUKKAAN 4:18 Herran Henki on minun 

päälläni, sillä hän on voidellut minut 

julistamaan evankeliumia köyhille; hän on 

lähettänyt minut saarnaamaan vangituille 

vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, 

päästämään sorretut vapauteen,

19 saarnaamaan Herran otollista vuotta".

LUUKKAAN 21:28 Mutta kun nämä alkavat 

tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa 

päänne, sillä teidän vapautuksenne on 

lähellä."

KIRJE ROOMALAISILLE 11:26 ja 

niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä."

KIRJE HEPREALAISILLE 9:12 meni, 

ei kauristen ja vasikkain veren kautta, 

vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan 

kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan 

iankaikkisen lunastuksen.

Katso myös: #1; # 2; #3; Psalmit 14:7; Psalmit 42:12; Psalmit 
43:5; Psalmit 44:5; Psalmit 74:12; Psalmit 78:35; Psalmit 111:9; 

Habakuk 3:13; Luukkaan 1:71; Luukkaan 2:38; Kirje Efesolaisille 
1:7; Kirje Kolossalaisille 1:14.
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F05 Messias petetään.

F11 Messiaan kärsimys.

PSALMIT 55:5 Sydämeni minun rinnassani 

vapisee, kuoleman kauhut lankeavat minun 

päälleni.

6 Pelko ja vavistus valtaa minut, pöyristys 

peittää minut.

 

13 Sillä ei minua herjaa vihollinen - sen minä 

kestäisin - eikä minua vastaan ylvästele 

minun vihamieheni - hänen edestään minä 

voisin lymytä;

14 vaan sinä, minun vertaiseni, sinä, minun 

ystäväni ja uskottuni,

15 jonka kanssa me elimme suloisessa sovussa, 

yhdessä vaelsimme Jumalan huoneeseen 

juhlakansan kohinassa!

MATTEUKSEN 26:31 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."

33 Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Vaikka 

kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä 

en koskaan loukkaannu".

34 Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon 

sinulle: tänä yönä, ennenkuin kukko laulaa, 

sinä kolmesti minut kiellät".

35 Pietari sanoi hänelle: "Vaikka minun pitäisi 

kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä 

sinua kiellä". Samoin sanoivat myös kaikki 

muut opetuslapset.

36 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".

JOHANNEKSEN 13:21 Tämän sanottuaan 

Jeesus tuli järkytetyksi hengessään ja todisti 

ja sanoi: "Totisesti, totisesti minä sanon 

teille: yksi teistä on minut kavaltava".

JOHANNEKSEN 13:27 Ja silloin, sen palan 

jälkeen, meni häneen saatana. Niin Jeesus 

sanoi hänelle: "Minkä teet, se tee pian".

JOHANNEKSEN 13:37 Pietari sanoi 

hänelle: "Herra, miksi en nyt voi seurata 

sinua? Henkeni minä annan sinun 

edestäsi."

38 Jeesus vastasi: "Sinäkö annat henkesi minun 

edestäni? Totisesti, totisesti minä sanon 

sinulle: ei laula kukko, ennenkuin sinä 

minut kolmesti kiellät."

Katso myös: Psalmit 6:4; Psalmit 69:21,22; Psalmit 102:4-6; 
Markuksen 14:33,34.

H05 Messiaan tuleva kunnia ja voima.

H08 Messiaan ikuinen elämä.

     

PSALMIT 61:7 Sinä lisäät kuninkaalle päiviä 

päiviin; hänen vuotensa jatkukoot polvesta 

polveen.

8 Hallitkoon hän iankaikkisesti Jumalan 

kasvojen edessä; säädä armo ja totuus häntä 

varjelemaan.

TOINEN SAMUELIN KIRJA 7:16 Ja sinun 

sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun 
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edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva 

iäti vahva."

LUUKKAAN 1:30 Niin enkeli sanoi hänelle: 

"Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut 

armon Jumalan edessä.

31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät 

pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi 

Jeesus.

32 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."

KIRJE HEPREALAISILLE 

9:24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä 

tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on 

sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt 

ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen 

meidän hyväksemme.

Katso myös: #1; Psalmit 41:13; Kirje Heprealaisille 7:21-25.

F03 Messias torjutaan.

PSALMIT 62:4 Kuinka kauan te yhtä miestä 

ahdistatte, hänet yhdessä surmataksenne, 

niinkuin hän olisi kaatuva seinä, niinkuin 

murrettu muuri?

5 He vain pitävät neuvoa, miten syöstä 

hänet korkeudestaan. He rakastavat 

valhetta, he siunaavat suullansa ja kiroavat 

sydämessänsä. Sela.

PSALMIT 2:1 Miksi pakanat pauhaavat ja 

kansat turhia ajattelevat?

2 Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä 

neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa 

vastaan:

3 "Katkaiskaamme heidän kahleensa, 

heittäkäämme päältämme heidän köytensä".

MATTEUKSEN 26:3 Silloin ylipapit 

ja kansan vanhimmat kokoontuivat Kaifas 

nimisen ylimmäisen papin palatsiin

4 ja neuvottelivat, kuinka ottaisivat Jeesuksen 

kiinni kavaluudella ja tappaisivat hänet.

MATTEUKSEN 27:1 Mutta aamun 

koittaessa kaikki ylipapit ja kansan 

vanhimmat pitivät neuvoa Jeesusta vastaan 

tappaaksensa hänet;

JOHANNEKSEN 11:49 Mutta eräs heistä, 

Kaifas, joka sinä vuonna oli ylimmäinen 

pappi, sanoi heille: "Te ette tiedä mitään

50 ettekä ajattele, että teille on parempi, että 

yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että 

koko kansa hukkuu".

51 Mutta sitä hän ei sanonut itsestään, vaan 

koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen 

pappi, hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva 

kansan edestä,

APOSTOLIEN TEOT 4:25 Sinä, joka Pyhän 

Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun 

palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 

`Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia 

ajattelevat?

26 Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat 

kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen 

Voideltuansa vastaan.`

27 Sillä totisesti, tässä kaupungissa 

kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta 

vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä 

Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja 
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Israelin sukukuntain kanssa,

28 tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja 

päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi.

Katso myös: Matteuksen 2:14-16.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 65:3 Sinä kuulet rukouksen: 

sinun tykösi tulee kaikki liha.

PSALMIT 22:28 Kaikki maan ääret muistavat 

tämän ja palajavat Herran tykö; kaikki 

pakanain sukukunnat kumartavat häntä;

PSALMIT 86:9 Kaikki kansat, jotka sinä 

tehnyt olet, tulevat ja kumartuvat sinun 

edessäsi, Herra, ja kunnioittavat sinun 

nimeäsi.

JESAJA 66:23 Joka kuukausi uudenkuun 

päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki 

liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo 

Herra.

LUUKKAAN 11:9 Niinpä minäkin sanon teille: 

anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te 

löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

10 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja 

kolkuttavalle avataan.

JOHANNEKSEN 12:32 Ja kun minut 

ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki 

tyköni."

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

5:14 Ja tämä on se uskallus, joka meillä on 

häneen, että jos me jotakin anomme hänen 

tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.

15 Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, 

mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, 

että meillä myös on kaikki se, mitä olemme 

häneltä anoneet.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

Katso myös: #1; Psalmit 66:4; Psalmit 145:18,19; Jesaja 49:6; 
Jesaja 65:24; Jeremia 29:12,13.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 67:1 Veisuunjohtajalle; 

kielisoittimilla; virsi, laulu. (67:2) Jumala 

olkoon meille armollinen ja siunatkoon 

meitä, hän valistakoon kasvonsa meille, - 

Sela -

2 Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; virsi, 

laulu. (67:2) Jumala olkoon meille 

armollinen ja siunatkoon meitä, hän 

valistakoon kasvonsa meille, - Sela -

3 että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, 

kaikissa pakanakansoissa sinun apusi.

4 Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki 

kansat kiittäkööt.

5 Iloitkoot ja riemuitkoot kansakunnat, sillä 

sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat 

kansakunnat maan päällä. Sela.

6 Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki 

kansat kiittäkööt.

7 Maa on satonsa antanut. Siunatkoon meitä 

Jumala, meidän Jumalamme.

8 Siunatkoon meitä Jumala, ja peljätkööt häntä 

kaikki maan ääret.
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JESAJA 2:2 Aikojen lopussa on 

Herran temppelin vuori seisova vahvana, 

ylimmäisenä vuorista, kukkuloista 

korkeimpana, ja kaikki pakanakansat 

virtaavat sinne.

3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: 

"Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, 

Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän 

opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme 

hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, 

Jerusalemista Herran sana".

4 Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, 

säätää oikeutta monille kansoille. Niin he 

takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä 

vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa 

vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.

DANIEL 7:14 Ja hänelle annettiin valta, 

kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, 

kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. 

Hänen valtansa on iankaikkinen valta, 

joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on 

valtakunta, joka ei häviä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:4 Kuka ei 

pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? 

Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat 

tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun 

vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."

Katso myös: #1; #2; #4; #5; Jeremia 10:10.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 68:1 Veisuunjohtajalle; 

Daavidin virsi, laulu. (68:2) Jumala nousee, 

hänen vihollisensa hajaantuvat, hänen 

vihamiehensä pakenevat hänen kasvojensa 

edestä.

2 Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi, laulu. 

(68:2) Jumala nousee, hänen vihollisensa 

hajaantuvat, hänen vihamiehensä pakenevat 

hänen kasvojensa edestä.

3 Sinä hajotat heidät, niinkuin savu hajoaa; 

niinkuin vaha sulaa tulen hohteessa, niin 

jumalattomat häviävät Jumalan kasvojen 

edessä.

4 Mutta vanhurskaat iloitsevat ja riemuitsevat 

Jumalan kasvojen edessä, he ihastuvat ilosta.

5 Laulakaa Jumalalle, veisatkaa hänen 

nimensä kiitosta. Tehkää tie hänelle, joka 

kiitää halki arojen. Hänen nimensä on 

Herra, riemuitkaa hänen kasvojensa edessä.

TOINEN KIRJE TESSALONIKALAISILLE 

1:8 tulen liekissä ja kostaa niille, 

jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole 

kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen 

evankeliumille.

9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi 

iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja 

hänen voimansa kirkkaudesta,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 18:20 Riemuitse 

hänestä, taivas, ja te pyhät ja apostolit ja 

profeetat; sillä Jumala on hänet tuominnut ja 

kostanut hänelle teidän tuomionne.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 

19:7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja 

antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan 
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häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on 

itsensä valmistanut.

Katso myös: #1; Toinen Mooseksen 3:14; Jesaja 12:4-6; 
Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 5:16; Ensimmäinen 

Pietarin Kirje 1:8; Johanneksen Ilmestys 6:16,17.

G02 Messiaan ylösnousemus ennustetaan.

G04 Messias antaa Pyhän Henkensä.

PSALMIT 68:19 Sinä astuit ylös korkeuteen, 

otit vankeja saaliiksesi, sait ihmisiä 

lahjaksesi: niskoittelijatkin joutuvat 

asumaan Herran Jumalan tykönä.

MARKUKSEN 16:19 Kun nyt Herra 

Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös 

taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle 

puolelle.

LUUKKAAN 24:51 Ja tapahtui, että hän 

siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet 

otettiin ylös taivaaseen.

JOHANNEKSEN 7:39 Mutta sen hän 

sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, 

jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut 

vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut 

kirkastettu.

APOSTOLIEN TEOT 1:2 hamaan siihen 

päivään asti, jona hänet otettiin ylös, 

sittenkun hän Pyhän Hengen kautta oli 

antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli 

valinnut,

APOSTOLIEN TEOT 1:8 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".

9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin 

hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet 

pois heidän näkyvistään.

APOSTOLIEN TEOT 2:17 `Ja on tapahtuva 

viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä 

vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja 

teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, 

ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja 

vanhuksenne unia uneksuvat.

18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle 

minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he 

ennustavat.

KIRJE ROOMALAISILLE 12:6 ja meillä 

on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, 

mikä meille on annettu; jos jollakin on 

profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen 

mukaan, kuin hänellä uskoa on;

7 Jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku 

opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan;

KIRJE EFESOLAISILLE 1:3 Ylistetty olkoon 

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä 

taivaallisissa kaikella hengellisellä 

siunauksella Kristuksessa,

KIRJE EFESOLAISILLE 4:8 Sentähden on 

sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän 

otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja 

ihmisille".

9 Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, 

kuin että hän oli astunut alaskin, maan 

alimpiin paikkoihin?

KIRJE HEPREALAISILLE 4:14 Kun 

meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi 

taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, 
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niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.

KIRJE HEPREALAISILLE 

6:20 jonne Jeesus edelläjuoksijana 

meidän puolestamme on mennyt, tultuaan 

ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin 

järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.

KIRJE HEPREALAISILLE 8:1 Mutta 

pääkohta siinä, mistä me puhumme, on 

tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, 

joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla 

puolella taivaissa,

Katso myös: Psalmit 24:3,7-10; Psalmit 47:6; Psalmit 72:17-19; 
Psalmit 104:3; Psalmit 110:1; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 

12:4-10; Ensimmäinen Pietarin Kirje 3:22.

F11 Messiaan kärsimys.

F12 Messias kokee vastarintaa.

PSALMIT 69:5 Enemmän kuin hiuksia 

päässäni on niitä, jotka minua syyttömästi 

vihaavat; paljon on niitä, jotka tahtovat 

tuhota minut, jotka syyttä ovat vihollisiani; 

mitä en ole ryöstänyt, se täytyy minun 

maksaa.

JOHANNEKSEN 15:25 Mutta se sana oli 

käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän 

laissaan: `He ovat vihanneet minua syyttä`.

JOHANNEKSEN 19:4 Pilatus meni taas 

ulos ja sanoi heille: "Katso, minä tuon hänet 

ulos teille, tietääksenne, etten minä löydä 

hänessä yhtäkään syytä".

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 5:21 

Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän 

tähtemme teki synniksi, että me hänessä 

tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

2:22 joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa 

ei petosta ollut",

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

2:24 joka "itse kantoi meidän syntimme" 

ruumiissansa ristinpuuhun, että me, 

synneistä pois kuolleina, eläisimme 

vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta 

te olette paratut".

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 3:18 

Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman 

syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, 

johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, 

joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin 

eläväksi hengessä,

Katso myös: Psalmit 35:19; Psalmit 109:3; Jesaja 53:4-7; 
Matteuksen 26:59.

F11 Messiaan kärsimys.

PSALMIT 69:8 Sillä sinun tähtesi minä 

kärsin herjausta, pilkka peittää minun 

kasvoni.

9 Veljilleni minä olen tullut vieraaksi, olen 

tullut oudoksi äitini lapsille.

10 Sillä kiivaus sinun huoneesi puolesta on 

minut kuluttanut, ja niiden herjaukset, jotka 

sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun.

MATTEUKSEN 26:48 Ja se, joka hänet 

kavalsi, oli antanut heille merkin sanoen: 

"Se, jolle minä suuta annan, hän se on; 

ottakaa hänet kiinni".

49 Ja kohta hän meni Jeesuksen luo ja sanoi: 
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"Terve, rabbi!" ja antoi hänelle suuta.

50 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ystäväni, mitä 

varten sinä tänne tulit?" Silloin he tulivat 

Jeesuksen luo, kävivät häneen käsiksi ja 

ottivat hänet kiinni.

MATTEUKSEN 26:56 Mutta tämä kaikki 

on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset 

kävisivät toteen." Silloin kaikki opetuslapset 

jättivät hänet ja pakenivat.

MATTEUKSEN 26:74 Silloin hän rupesi 

sadattelemaan ja vannomaan: "En tunne sitä 

miestä". Ja samassa lauloi kukko.

JOHANNEKSEN 1:10 Maailmassa hän 

oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut 

syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.

11 Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa 

eivät ottaneet häntä vastaan.

JOHANNEKSEN 2:16 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".

JOHANNEKSEN 7:5 Sillä hänen 

veljensäkään eivät häneen uskoneet.

JOHANNEKSEN 15:21 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.

KIRJE ROOMALAISILLE 

15:8 Sillä minä sanon, että Kristus on 

tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan 

totuuden tähden, vahvistaaksensa isille 

annetut lupaukset,

Katso myös: Psalmit 22:7-9; Psalmit 31:12; Psalmit 119:139; 
Matteuksen 26:70-74; Markuksen 11:15-17.

F13 Messiaan kärsimyksen yksityiskohdat.

PSALMIT 69:20 Sinä tiedät minun 

häväistykseni, minun häpeäni ja pilkkani, 

sinun edessäsi ovat julki kaikki minun 

ahdistajani.

21 Häväistys on särkenyt minun sydämeni, 

minä olen käynyt heikoksi; minä odotin 

sääliä, mutta en saanut, ja lohduttajia, mutta 

en löytänyt.

22 Koiruohoa he antoivat minun syödäkseni ja 

juottivat minulle janooni hapanviiniä.

MATTEUKSEN 27:34 he tarjosivat 

hänelle juotavaksi katkeralla nesteellä 

sekoitettua viiniä; mutta maistettuaan hän ei 

tahtonut sitä juoda.

MATTEUKSEN 27:39 Ja ne, jotka kulkivat 

ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät päätänsä

40 ja sanoivat: "Sinä, joka hajotat maahan 

temppelin ja kolmessa päivässä sen 

rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan 
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Poika, ja astu alas ristiltä".

41 Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja 

vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat:

42 Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. 

Onhan hän Israelin kuningas; astukoon nyt 

alas ristiltä, niin me uskomme häneen.

43 Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon 

nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt; 

sillä hän on sanonut: 'Minä olen Jumalan 

Poika'."

44 Ja samalla tavalla herjasivat häntä 

ryöväritkin, jotka olivat ristiinnaulitut hänen 

kanssansa.

45 Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli 

pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan 

yhdeksänteen hetkeen.

46 Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus 

huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, 

lama sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, 

miksi minut hylkäsit?

47 Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, 

jotka siinä seisoivat: "Hän huutaa Eliasta".

48 Ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, 

täytti sen hapanviinillä, pani sen ruovon 

päähän ja antoi hänelle juoda.

MARKUKSEN 15:23 Ja he tarjosivat 

hänelle mirhalla sekoitettua viiniä, mutta 

hän ei sitä ottanut.

JOHANNEKSEN 19:28 Sen jälkeen, kun 

Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi 

hän, että kirjoitus kävisi toteen: "Minun on 

jano".

29 Siinä oli astia, hapanviiniä täynnä; niin he 

täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat 

sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen 

hänen suunsa eteen.

30 Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi 

hän: "Se on täytetty", ja kallisti päänsä ja 

antoi henkensä.

KIRJE HEPREALAISILLE 12:2 silmät 

luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, 

Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon 

sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja 

istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:23 

joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, 

joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti 

asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee,

24 joka "itse kantoi meidän syntimme" 

ruumiissansa ristinpuuhun, että me, 

synneistä pois kuolleina, eläisimme 

vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta 

te olette paratut".

Katso myös: Psalmit 22:7,8; Jesaja 53:3-5.

F13 Messiaan kärsimyksen yksityiskohdat.

PSALMIT 69:27 Sillä he vainoavat sitä, jota 

sinä olet lyönyt, he juttelevat niiden tuskista, 

joita sinä olet haavoittanut.

MARKUKSEN 15:28 Ja Raamattu 

täytettiin, joka sanoo: "Ja hänet oli 

numeroitu rikollisten kanssa."

29 Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä 

ja nyökyttivät päätään ja sanoivat: "Voi sinua, 

joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa 

päivässä sen rakennat!

30 Auta itseäsi ja astu alas ristiltä."

31 Samoin ylipapitkin ynnä kirjanoppineet 

keskenään pilkkasivat häntä ja sanoivat: 

"Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa.

32 Astukoon hän, Kristus, Israelin kuningas, 

nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja 
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uskoisimme." Myöskin ne, jotka olivat 

ristiinnaulitut hänen kanssaan, herjasivat 

häntä.

Katso myös: Jesaja 53:4,10; Sakarja 13:7.

G01 Messiaan ylösnousemus ennustetaan.

PSALMIT 71:20 Sinä, joka olet antanut 

meidän kokea paljon ahdistusta ja 

onnettomuutta, sinä virvoitat meidät jälleen 

henkiin, ja maan syvyyksistä sinä tuot 

meidät takaisin.

LUUKKAAN 24:6 Ei hän ole täällä, hän on 

noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui 

teille vielä ollessaan Galileassa,

LUUKKAAN 24:34 Ja nämä sanoivat: "Herra 

on totisesti noussut ylös ja on ilmestynyt 

Simonille".

KIRJE ROOMALAISILLE 14:9 Sillä sitä 

varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän 

olisi sekä kuolleitten että elävien Herra.

APOSTOLIEN TEOT 2:27 sillä sinä et hylkää 

minun sieluani tuonelaan etkä salli Pyhäsi 

nähdä katoavaisuutta.

Katso myös: Psalmit 16:10; Psalmit 30:4; Psalmit 49:16; Psalmit 
86:13; Joona 2:5-7; Apostolien Teot 13:35.

D04 D. Messias Kuninkaana.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H05 Messiaan tuleva kunnia ja voima.

PSALMIT 72:7 Hänen päivinänsä vanhurskas 

kukoistaa, ja rauha on oleva runsas siihen 

saakka, kunnes kuuta ei enää ole.

8 Hallitkoon hän merestä mereen ja Eufrat-

virrasta maan ääriin saakka.

9 Hänen edessänsä erämaan asujat 

polvistuvat, ja hänen vihollisensa nuolevat 

tomua.

10 Tarsiin ja saarten kuninkaat tuovat lahjoja, 

Saban ja Seban kuninkaat veroa maksavat.

11 Häntä kumartavat kaikki kuninkaat, kaikki 

kansakunnat palvelevat häntä.

12 Sillä hän pelastaa köyhän, joka apua huutaa, 

kurjan ja sen, jolla ei auttajaa ole.

13 Hän armahtaa vaivaista ja köyhää ja pelastaa 

köyhäin sielun.

14 Hän lunastaa heidän sielunsa sorrosta ja 

väkivallasta, ja heidän verensä on hänen 

silmissään kallis.

15 Hän eläköön, ja hänelle tuotakoon Saban 

kultaa; hänen puolestansa rukoiltakoon alati, 

ja siunattakoon häntä lakkaamatta.

16 Maa kasvakoon runsaasti viljaa, vuorten 

huippuja myöten, sen hedelmä huojukoon 

niinkuin Libanon; ja kansaa nouskoon 

kaupungeista niinkuin kasveja maasta.

17 Pysyköön hänen nimensä iankaikkisesti, 

ja versokoon hänen nimensä, niin kauan 

kuin aurinko paistaa. Hänessä he itseänsä 

siunatkoot, ja kaikki kansakunnat ylistäkööt 

häntä onnelliseksi.

18 Kiitetty olkoon Herra Jumala, Israelin 

Jumala, ainoa, joka ihmeitä tekee.

19 Kiitetty olkoon hänen kunniansa nimi 

iankaikkisesti, ja kaikki maa olkoon täynnä 
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hänen kunniaansa. Amen, amen.

MATTEUKSEN 2:11 Niin he menivät 

huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, 

hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan 

ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja 

antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta 

ja mirhaa.

MATTEUKSEN 28:18 Ja Jeesus tuli 

heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 

maan päällä.

MARKUKSEN 16:15 Ja hän sanoi heille: 

"Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa 

evankeliumia kaikille luoduille.

16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta 

joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:10 niin että 

kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen 

notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa 

ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja 

niitten, jotka maan alla ovat,

KIRJE HEPREALAISILLE 13:8 

Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja 

iankaikkisesti.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:18 ja minä 

elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä 

elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on 

kuoleman ja tuonelan avaimet.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:9 Tämän 

jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri 

joukko, jota ei kukaan voinut lukea, 

kaikista kansanheimoista ja sukukunnista 

ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat 

valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä 

puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja 

heillä oli palmut käsissään,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 17:14 He 

sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on 

voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja 

kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut 

ja uskolliset voittavat hänen kanssansa."

Katso myös: #1; #2; #5; Ensimmäinen Mooseksen 22:18; Psalmit 
21:5.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

     

PSALMIT 75:8 vaan Jumala on se, joka 

tuomitsee: yhden hän alentaa, toisen ylentää.

9 Sillä Herran kädessä on malja, joka vaahtoaa 

täynnänsä höystettyä viiniä, ja siitä hän 

kaataa; kaikkien maan jumalattomien täytyy 

se juoda, särpiä pohjasakkaa myöten.

LUUKKAAN 1:52 Hän on kukistanut valtiaat 

valtaistuimilta ja korottanut alhaiset.

APOSTOLIEN TEOT 17:31 Sillä hän on 

säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva 

maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen 

kautta, jonka hän siihen on määrännyt; 

ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, 

herättämällä hänet kuolleista."
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KIRJE ROOMALAISILLE 2:16 sinä 

päivänä, jona Jumala on tuomitseva 

ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen 

kautta, minun evankeliumini mukaan.

TOINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 4:1 

Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen 

Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä 

ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että 

hänen valtakuntansa kautta:

JOHANNEKSEN ILMESTYS 14:9 Ja heitä 

seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi 

suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa 

ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai 

käteensä,

10 niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, 

joka sekoittamattomana on kaadettu hänen 

vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja 

tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien 

edessä ja Karitsan edessä.

11 Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja 

iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä 

eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa 

kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen 

nimen merkin.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 16:19 Ja se 

suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja 

kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri 

Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, 

niin että hän antoi sille vihansa kiivauden 

viinimaljan.

Katso myös: #1; #6; Ensimmäinen Samuelin Kirja 2:7,8; Jesaja 
51:17-22; Jeremia 25:15-17.

B19 Messiaan mysteeri.

PSALMIT 78:2 Minä avaan suuni 

mietelmiin, tuon ilmi muinaisaikojen 

arvoituksia.

MATTEUKSEN 13:10 Niin hänen 

opetuslapsensa tulivat ja sanoivat 

hänelle: "Minkätähden sinä puhut heille 

vertauksilla?"

11 Hän vastasi ja sanoi: "Sentähden, että teidän 

on annettu tuntea taivasten valtakunnan 

salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu.

12 Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä 

on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, 

otetaan pois sekin, mikä hänellä on.

13 Sentähden minä puhun heille vertauksilla, 

että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin 

korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä.

MATTEUKSEN 13:34 Tämän kaiken 

Jeesus puhui kansalle vertauksilla, ja ilman 

vertausta hän ei puhunut heille mitään;

35 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan 

kautta, joka sanoo: "Minä avaan suuni 

vertauksiin, minä tuon ilmi sen, mikä on 

ollut salassa maailman perustamisesta asti".

MARKUKSEN 4:11 Niin hän 

sanoi heille: "Teille on annettu Jumalan 

valtakunnan salaisuus, mutta noille 

ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa,

JOHANNEKSEN 16:25 Tämän minä olen 

puhunut teille kuvauksilla; mutta tulee aika, 

jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla, 

vaan avonaisesti julistan teille sanomaa 

Isästä.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

4:1 Niin pitäköön jokainen meitä 

Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan 

salaisuuksien huoneenhaltijoina.
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Katso myös: Psalmit 49:5; Hoosea 12:10; Matteuksen 21:45; 
Markuksen 3:23; Markuksen 4:2,13,33; Markuksen 12:1; Luukkaan 
8:10; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 13:2; Ensimmäinen Kirje 

Korinttilaisille 14:2.

B03 Messias on ihmisen Poika.

H07 Messias tulee istumaan Jumalan oikealla 

puolella.

PSALMIT 80:15 Jumala Sebaot, käänny 

takaisin, katso alas taivaasta ja näe; ota 

hoitaaksesi tämä viinipuu

16 ja suojaa se, minkä sinun oikea kätesi istutti, 

tämä taimi, jonka kasvatit suureksi itseäsi 

varten.

18 Kätesi suojelkoon sinun oikean kätesi miestä, 

ihmislasta, jonka kasvatit suureksi itseäsi 

varten.

JESAJA 11:1 Mutta Iisain kannosta 

puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen 

juuristansa.

SAKARJA 3:8 Kuule, Joosua, ylimmäinen 

pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi 

istuvat. Sillä ennusmerkin miehiä he ovat; 

sillä katso, minä annan tulla palvelijani, 

Vesan.

JOHANNEKSEN 15:1 Minä olen totinen 

viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.

APOSTOLIEN TEOT 10:38 te tiedätte, kuinka 

Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli 

voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, 

joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi 

kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä 

Jumala oli hänen kanssansa.

APOSTOLIEN TEOT 15:15 Ja tämän kanssa 

pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on 

kirjoitettu:

16 `Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen 

Daavidin sortuneen majan; minä korjaan 

sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn,

17 että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, 

ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun 

nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän 

tekee,

KIRJE KOLOSSALAISILLE 1:15 ja hän 

on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen 

ennen kaikkea luomakuntaa.

16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa 

ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja 

näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai 

herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on 

luotu hänen kauttansa ja häneen,

17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy 

kaikki voimassa.

18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, 

pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista 

nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa 

ensimmäinen.

19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys 

hänessä asuisi

KIRJE HEPREALAISILLE 1:1 Sittenkuin 

Jumala muinoin monesti ja monella tapaa 

oli puhunut isille profeettain kautta,

2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut 

meille Pojan kautta, jonka hän on pannut 

kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös 

on maailman luonut

3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily 

ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen 

kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan 

puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin 

oikealle puolelle korkeuksissa,
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Katso myös: #2; Psalmit 7:8; Psalmit 80:9; Psalmit 90:13; Jesaja 
63:15,17; Jeremia 2:21; Jeremia 23:5,6; Hesekiel 17:22-24; Daniel 

9:16-19; Sakarja 6:12; Markuksen 12:1-9.

E07 Messiaan tarjoama pelastus.

PSALMIT 85:10 Totisesti, hänen apunsa on 

lähellä niitä, jotka häntä pelkäävät, ja niin 

meidän maassamme kunnia asuu.

JOHANNEKSEN 1:14 Ja Sana tuli 

lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja 

me katselimme hänen kirkkauttansa, 

senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella 

Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja 

totuutta.

APOSTOLIEN TEOT 13:26 Miehet, veljet, 

te Aabrahamin suvun lapset, ja te, jotka 

Jumalaa pelkäätte, meille on tämän 

pelastuksen sana lähetetty.

Katso myös: #2; Psalmit 24:4,5; Psalmit 50:23; Markuksen 12:32-
34; Apostolien Teot 10:2-4; Apostolien Teot 13:14-16.

 

E08 Messiaan oikeudenmukaisuus.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 85:11 Armo ja totuus tapaavat 

toisensa täällä, vanhurskaus ja rauha antavat 

suuta toisillensa,

12 uskollisuus versoo maasta, ja vanhurskaus 

katsoo taivaasta.

13 Herra antaa meille kaikkea hyvää, ja meidän 

maamme antaa satonsa.

14 Vanhurskaus käy hänen edellänsä ja seuraa 

hänen askeltensa jälkiä.

MATTEUKSEN 3:15 Jeesus vastasi ja 

sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän 

sopii täyttää kaikki vanhurskaus". Silloin hän 

salli sen hänelle.

MATTEUKSEN 21:32 Sillä Johannes tuli 

teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te 

ette uskoneet häntä, mutta publikaanit ja 

portot uskoivat häntä; ja vaikka te sen näitte, 

ette jäljestäpäinkään katuneet, niin että 

olisitte häntä uskoneet.

JOHANNEKSEN 14:6 Jeesus sanoi 

hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei 

kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun 

kauttani.

KIRJE ROOMALAISILLE 5:1 Koska 

me siis olemme uskosta vanhurskaiksi 

tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa 

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

kautta,

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 5:21 

Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän 

tähtemme teki synniksi, että me hänessä 

tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

KIRJE FILIPPILÄISILLE 1:10 

voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te 

Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat 

ettekä kenellekään loukkaukseksi,

11 täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka 

Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan 

kunniaksi ja ylistykseksi.

TOINEN PIETARIN KIRJE 3:13 Mutta 

hänen lupauksensa mukaan me odotamme 

uusia taivaita ja uutta maata, joissa 

vanhurskaus asuu.
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ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

2:6 Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on 

velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:11 Ja minä 

näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen 

hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on 

Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja 

sotii vanhurskaudessa.

Katso myös: #1; #2; Johanneksen 13:14-16,34; Kirje Roomalaisille 
3:25,26; Kirje Efesolaisille 5:1,2; Kirje Filippiläisille 2:5-8; Kirje 

Heprealaisille 12:1,2; Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:18-24.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 86:9 Kaikki kansat, jotka sinä 

tehnyt olet, tulevat ja kumartuvat sinun 

edessäsi, Herra, ja kunnioittavat sinun 

nimeäsi.

JESAJA 66:23 Joka kuukausi uudenkuun 

päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki 

liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo 

Herra.

SAKARJA 14:9 Herra on oleva koko maan 

kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi 

ja hänen nimensä yksi.

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette 

olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 

Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 

luku on sisälle tullut,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:4 Kuka ei 

pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? 

Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat 

tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun 

vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."

Katso myös: #1; #4.

E14 Messias voittaa kuoleman ja pimeyden.

PSALMIT 86:12 Kaikesta sydämestäni minä 

kiitän sinua, Herra, minun Jumalani, ja 

kunnioitan sinun nimeäsi iankaikkisesti;

13 sillä sinun armosi on suuri minua kohtaan, 

sinä olet pelastanut minun sieluni tuonelan 

syvyydestä.

ENSIMMÄINEN KIRJE 

TESSALONIKALAISILLE 1:10 ja 

odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka 

hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka 

pelastaa meidät tulevasta vihasta.

Katso myös: Psalmit 16:10; Psalmit 56:14; Joona 2:4-7.

B22 Jumalan ja Messiaan hyvyys.

B23 Jumalan ja Messiaan armo.

PSALMIT 86:15 Mutta sinä, Herra, 

olet laupias ja armahtavainen Jumala, 

pitkämielinen, suuri armossa ja totuudessa.

JOHANNEKSEN 1:17 Sillä laki on 
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annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus 

on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

KIRJE ROOMALAISILLE 5:20 Mutta 

laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; 

mutta missä synti on suureksi tullut, siinä 

armo on tullut ylenpalttiseksi,

21 että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, 

samoin armokin hallitsisi vanhurskauden 

kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen 

Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

KIRJE EFESOLAISILLE 1:9 tehden meille 

tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että 

hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli 

nähnyt hyväksi itsessään tehdä -

KIRJE EFESOLAISILLE 2:4 mutta Jumala, joka 

on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa 

tähden, jolla hän on meitä rakastanut,

5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet 

rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - 

armosta te olette pelastetut -

6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja 

yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät 

taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,

7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina 

armonsa ylenpalttista runsautta, 

hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa 

Jeesuksessa.

Katso myös: Psalmit 86:5; Psalmit 103:8; Psalmit 111:4; Psalmit 
130:4,7; Psalmit 145:8; Jooel 2:13; Miika 7:18.

F06 Messias jätetään yksin.

F13 Messiaan kärsimyksen yksityiskohdat.

PSALMIT 88:15 Miksi, Herra, hylkäät minun 

sieluni, miksi peität kasvosi minulta?

16 Minä olen kurja ja lähellä kuolemaa 

hamasta nuoruudestani, minä kärsin sinun 

kauhujasi, olen neuvoton.

17 Sinun vihasi vyöryy minun ylitseni, sinun 

hirmusi hukuttavat minut.

18 Ne saartavat minua kaiken päivää kuin 

vedet, ne kaikki yhdessä piirittävät minua.

19 Ystävät ja toverit sinä olet karkoittanut 

minusta kauas, pimeys on minun ainoa 

tuttavani.

MATTEUKSEN 26:37 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 niinkuin sinä".

40 Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät 

nukkumasta ja sanoi Pietarille: "Niin ette 

siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun 

kanssani!

MATTEUKSEN 26:56 Mutta tämä kaikki 

on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset 

kävisivät toteen." Silloin kaikki opetuslapset 

jättivät hänet ja pakenivat.

MATTEUKSEN 27:28 Ja he riisuivat hänet 

ja panivat hänen päällensä tulipunaisen 

vaipan

29 ja väänsivät orjantappuroista kruunun, 

panivat sen hänen päähänsä ja ruovon 

hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen 

eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat: 
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"Terve, juutalaisten kuningas!"

30 Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät 

häntä päähän.

31 Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat 

he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen 

omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois 

ristiinnaulittavaksi.

MATTEUKSEN 27:46 Ja yhdeksännen 

hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella 

äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" 

Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut 

hylkäsit?

Katso myös: Psalmit 22:12-22; Psalmit 31:12; Psalmit 38:11,12; 
Psalmit 69:18-22; Psalmit 88:9; Psalmit 143:3,4; Jesaja 53:4-
6,8,10,11; Jesaja 63:3; Daniel 9:26; Sakarja 13:7; Matteuksen 

27:39-44; Markuksen 14:33,34; Luukkaan 22:44; Kirje 
Roomalaisille 8:32; Kirje Galatalaisille 3:13; Ensimmäinen 

Pietarin Kirje 2:24.

B01 Messias on Jumalan Poika.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 89:4 Minä olen tehnyt liiton 

valittuni kanssa, olen palvelijalleni Daavidille 

vannonut:

5 Ja taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, ja 

pyhäin seurakunta sinun uskollisuuttasi.

MATTEUKSEN 12:18 Katso, minun 

palvelijani, jonka minä olen valinnut, 

minun rakkaani, johon minun sieluni on 

mielistynyt; minä panen Henkeni häneen, 

ja hän on saattava oikeuden sanomaa 

pakanoille.

19 Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntänsä 

kuule kukaan kaduilla.

20 Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja 

suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei 

sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden 

voittoon.

21 Ja hänen nimeensä pakanat panevat 

toivonsa."

LUUKKAAN 1:32 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."

APOSTOLIEN TEOT 2:29 Te miehet, 

veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä 

kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on 

sekä kuollut että haudattu; onhan hänen 

hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin 

päivänä.

30 Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että 

Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut 

asettavansa hänen kupeittensa hedelmän 

hänen valtaistuimelleen,

Katso myös: Psalmit 89:29-35; Jeremia 30:9; Hesekiel 34:23,24; 
Hoosea 3:5; Matteuksen 3:17; Kirje Heprealaisille 7:21.

E26 Messiaan lunastustyö.

PSALMIT 89:20 Silloin sinä näyssä puhuit 

hurskaillesi ja sanoit: "Minä olen pannut 

avun sankarin käteen, olen kansan keskeltä 

korottanut valittuni:

VIIDES MOOSEKSEN 18:18 Profeetan 

minä olen herättävä heille heidän veljiensä 

keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen 

sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille 

kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.

19 Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän 
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minun nimessäni puhuu, hänet minä itse 

vaadin tilille.

LUUKKAAN 1:32 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."

LUUKKAAN 7:16 Ja heidät kaikki valtasi 

pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen: "Suuri 

profeetta on noussut meidän keskellemme", 

ja: "Jumala on katsonut kansansa puoleen".

APOSTOLIEN TEOT 3:22 Sillä Mooses on 

sanonut: `Profeetan, minun kaltaiseni, Herra 

Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; 

häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille 

puhuu.

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:6 joka ei, vaikka 

hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut 

saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,

7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, 

tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin 

olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;

8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen 

kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan 

asti.

9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle 

korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia 

muita nimiä korkeamman,

10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen 

nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka 

taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä 

ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,

11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän 

Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on 

Herra.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 3:7 Ja 

Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 

`Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin 

avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja 

joka sulkee, eikä kukaan avaa:

Katso myös: Viides Mooseksen 33:29; Markuksen 1:24; Kirje 
Heprealaisille 2:9-17.

B05 Messias on täynnä Pyhää Henkeä.

D01 Messiaan voitelu.

PSALMIT 89:21 minä olen löytänyt Daavidin, 

palvelijani, olen voidellut hänet pyhällä 

öljylläni.

22 Minun käteni on lujasti tukeva häntä, minun 

käsivarteni on häntä vahvistava.

LUUKKAAN 4:18 Herran Henki on minun 

päälläni, sillä hän on voidellut minut 

julistamaan evankeliumia köyhille; hän on 

lähettänyt minut saarnaamaan vangituille 

vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, 

päästämään sorretut vapauteen,

JOHANNEKSEN 3:34 Sillä hän, jonka 

Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan 

sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla.

JOHANNEKSEN 12:3 Niin Maria otti 

naulan oikeata, kallisarvoista nardusvoidetta 

ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne 

hiuksillaan; ja huone tuli täyteen voiteen 

tuoksua.

JOHANNEKSEN 12:7 Niin Jeesus sanoi: 

"Anna hänen olla, että hän saisi toimittaa 
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tämän minun hautaamispäiväni varalle.

APOSTOLIEN TEOT 10:38 te tiedätte, kuinka 

Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli 

voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, 

joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi 

kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä 

Jumala oli hänen kanssansa.

KIRJE HEPREALAISILLE 1:8 mutta 

Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy 

aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi 

valtikka on oikeuden valtikka.

9 Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit 

laittomuutta; sentähden on Jumala, 

sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, 

enemmän kuin sinun osaveljiäsi."

Katso myös: #2; Psalmit 89:14; Jesaja 41:10; Jesaja 42:1; Sakarja 
10:12; Matteuksen 26:12.

E13 Jumala vahvistaa Messiaan 

palvelutehtävän.

   

PSALMIT 89:23 Ei vihollinen yllätä häntä, 

eikä vääryyden mies häntä sorra;

MATTEUKSEN 4:1 Sitten Henki 

vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen 

kiusattavaksi.

2 Ja kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä 

päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen 

lopulta nälkä.

3 Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi 

hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin 

käske näiden kivien muuttua leiviksi".

4 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 

'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan 

jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta 

lähtee'."

5 Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään 

kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle

6 ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan 

Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä 

kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen 

käskyn sinusta', ja: 'He kantavat sinua 

käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'."

7 Jeesus sanoi hänelle: "Taas on kirjoitettu: 

'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi'."

8 Taas perkele otti hänet kanssansa sangen 

korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki 

maailman valtakunnat ja niiden loiston

9 ja sanoi hänelle: "Tämän kaiken minä annan 

sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat 

minua".

10 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, 

saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun 

Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä 

ainoata palveleman'."

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 89:24 vaan minä hävitän hänen 

ahdistajansa hänen edestänsä ja lyön hänen 

vihamiehensä maahan.

JOHANNEKSEN 15:23 Joka vihaa minua, 

se vihaa myös minun Isääni.

LUUKKAAN 19:27 Mutta viholliseni, jotka eivät 

tahtoneet minua kuninkaaksensa, tuokaa 

tänne ja teloittakaa minun edessäni.`"

Katso myös: #1; Psalmit 2:1-6; Psalmit 21:9,10; Psalmit 110:1; 
Psalmit 132:8.
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E22 Messiaan työnteko siunataan.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 89:25 Minun uskollisuuteni ja 

armoni on hänen kanssansa, ja minun 

nimessäni kohoaa hänen sarvensa.

JOHANNEKSEN 17:6 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.

JOHANNEKSEN 17:11 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 niinkuin mekin.

JOHANNEKSEN 17:25 Vanhurskas Isä, 

maailma ei ole sinua tuntenut, mutta 

minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet 

tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt.

Katso myös: #1; Psalmit 89:17,18,29,34; Psalmit 91:14.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 89:26 Minä asetan hänen kätensä 

vallitsemaan merta ja virtoja hänen oikean 

kätensä.

TOINEN MOOSEKSEN 23:21 Ole 

varuillasi hänen edessään ja kuule häntä 

äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä 

teidän rikoksianne rankaisematta, sillä 

minun nimeni on hänessä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

Katso myös: #1.

A05 Messiaan suhde Isään.

B01 Messias on Jumalan Poika.

PSALMIT 89:27 Hän kutsuu minua: 'Sinä 

olet minun isäni, sinä minun Jumalani ja 

pelastukseni kallio'.

MATTEUKSEN 11:27 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.

LUUKKAAN 23:46 Ja Jeesus huusi suurella 

äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä 

annan henkeni". Ja sen sanottuaan hän antoi 

henkensä.

JOHANNEKSEN 14:7 Jos te olisitte 

tunteneet minut, niin te tuntisitte myös 

minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja 

te olette nähneet hänet."

JOHANNEKSEN 14:23 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.

JOHANNEKSEN 20:17 Jeesus sanoi 
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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".

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 6:18 

ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun 

pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, 

Kaikkivaltias".

KIRJE HEPREALAISILLE 1:5 Sillä 

kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: 

"Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä 

minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen 

oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun 

Poikani"?

JOHANNEKSEN ILMESTYS 3:21 Joka 

voittaa, sen minä annan istua kanssani 

valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen 

voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen 

valtaistuimellensa.

Katso myös: Toinen Samuelin Kirja 22:47; Ensimmäinen 
Aikakirja 22:10; Psalmit 18:47; Psalmit 62:3,7,8; Psalmit 95:1; 
Matteuksen 10:32,33; Matteuksen 26:39,42; Johanneksen 8:54; 

Johanneksen 11:41; Kirje Galatalaisille 4:6.

A04 Ikuisuuden Messias.

B01 Messias on Jumalan Poika.

E13 Jumala vahvistaa Messiaan 

palvelutehtävän.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 89:28 Ja minä asetan hänet 

esikoiseksi, maan kuninkaista korkeimmaksi.

29 Minä säilytän armoni hänelle iankaikkisesti, ja 

minun liittoni hänen kanssaan on luja.

30 Minä annan hänen jälkeläistensä säilyä iäti 

ja hänen valtaistuimensa niin kauan, kuin 

taivaat pysyvät.

APOSTOLIEN TEOT 13:32 Ja me julistamme 

teille sen hyvän sanoman, että Jumala on 

isille annetun lupauksen täyttänyt meidän 

lapsillemme, herättäen Jeesuksen,

33 niinkuin myös toisessa psalmissa on 

kirjoitettu: `Sinä olet minun Poikani, tänä 

päivänä minä olen sinut synnyttänyt`.

34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei 

hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän 

on sanonut näin: `Minä annan teille pyhät ja 

lujat Daavidin armot`.

KIRJE HEPREALAISILLE 1:5 Sillä 

kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: 

"Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä 

minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen 

oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun 

Poikani"?

6 Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa 

maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot 

häntä kaikki Jumalan enkelit".

7 Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee 

enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen 

liekiksi";

8 mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi 

pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun 

valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

KIRJE KOLOSSALAISILLE 1:15 ja hän 

on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen 

ennen kaikkea luomakuntaa.

16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa 

ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja 

näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai 

herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on 

luotu hänen kauttansa ja häneen,
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17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy 

kaikki voimassa.

18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, 

pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista 

nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa 

ensimmäinen.

19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys 

hänessä asuisi

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

Katso myös: #1; #2; #4; Kirje Roomalaisille 8:20.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 89:36 Minä olen kerran vannonut 

pyhyyteni kautta, ja totisesti, minä en 

Daavidille valhettele:

37 'Hänen jälkeläisensä pysyvät iankaikkisesti, 

ja hänen valtaistuimensa on minun edessäni 

niinkuin aurinko,

38 se pysyy lujana iankaikkisesti niinkuin kuu. Ja 

todistaja pilvissä on uskollinen'." Sela.

LUUKKAAN 1:32 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."

Katso myös: Jesaja 9:7; Johanneksen Ilmestys 1:5.

A04 Ikuisuuden Messias.

PSALMIT 90:2 Ennenkuin vuoret 

syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin, 

iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, 

Jumala.

JOHANNEKSEN 1:1 Alussa oli Sana, ja 

Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

Katso myös: Sananlaskut 8:22-26; Jesaja 44:6; Kirje Heprealaisille 
1:10-12; Kirje Heprealaisille 13:8; Johanneksen Ilmestys 1:8.

E03 Messiaan kiusaukset.

PSALMIT 91:11 Sillä hän antaa enkeleilleen 

sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.

12 He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi 

kiveen loukkaisi.

LUUKKAAN 4:9 Niin hän vei hänet 

Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle 

ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan 

Poika, niin heittäydy tästä alas;

10 sillä kirjoitettu on: `Hän antaa enkeleilleen 

käskyn sinusta, että he varjelevat sinua`,

11 ja: `He kantavat sinua käsillänsä, ettet 

jalkaasi kiveen loukkaisi`."

12 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sanottu on: 

`Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi`."

Katso myös: Matteuksen 4:6; Kirje Heprealaisille 1:14.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

PSALMIT 91:13 Sinä kuljet leijonan ja 

kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta 

jalopeuraa ja lohikäärmettä. -
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 MARKUKSEN 16:18 nostavat käsin 

käärmeitä, ja jos he juovat jotakin 

kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he 

panevat kätensä sairasten päälle, ja ne 

tulevat terveiksi."

APOSTOLIEN TEOT 28:3 Mutta Paavali 

kokosi kasan risuja, ja kun hän pani ne 

nuotioon, tuli kyykäärme kuumuuden 

tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä.

4 Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuvan 

kiinni hänen kädessään, sanoivat he 

toisilleen: "Varmaan tuo mies on murhaaja, 

koska kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka 

hän pelastuikin merestä".

5 Mutta hän pudisti elukan tuleen, eikä 

hänelle tullut mitään vahinkoa.

TOINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 4:17 

Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, 

että sanan julistaminen minun kauttani 

tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki 

pakanat sen kuulisivat; ja minä pelastuin 

jalopeuran kidasta.

Katso myös: Jesaja 1:6-8; Jesaja 35:9; Jesaja 65:25; Daniel 6:22; 
Johanneksen Ilmestys 5:5.

F01 Messiaan kuolema ennustetaan.

G01 Messiaan ylösnousemus ennustetaan.

G03 Messiaan koroittaminen ennustetaan.

PSALMIT 91:14 Koska hän riippuu minussa 

kiinni, niin minä hänet pelastan; minä 

suojelen hänet, koska hän tuntee minun 

nimeni.

15 Hän huutaa minua avuksensa, ja minä 

vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, 

kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan 

hänet ja saatan hänet kunniaan.

16 Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon 

hänen nähdä antamani pelastuksen."

 

JOHANNEKSEN 12:28 Isä, kirkasta 

nimesi!" Niin taivaasta tuli ääni: "Minä olen 

sen kirkastanut, ja olen sen vielä kirkastava".

JOHANNEKSEN 13:32 Jos Jumala on 

kirkastettu hänessä, niin kirkastaa myös 

Jumala hänet itsessään ja kirkastaa hänet 

pian.

JOHANNEKSEN 14:23 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.

JOHANNEKSEN 16:14 Hän on minut 

kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja 

julistaa teille.

JOHANNEKSEN 16:27 sillä Isä itse 

rakastaa teitä, sentähden että te olette minua 

rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen 

Jumalan tyköä.

JOHANNEKSEN 21:19 Mutta sen hän 

sanoi antaakseen tietää, minkäkaltaisella 

kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. 

Ja tämän sanottuaan hän lausui hänelle: 

"Seuraa minua".

KIRJE HEPREALAISILLE 5:7 Ja 

lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja 

kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia 

sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; 

ja hänen rukouksensa kuultiin hänen 
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jumalanpelkonsa tähden.

8 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä 

hän kärsi, kuuliaisuuden,

Katso myös: Kirje Roomalaisille 8:28; Psalmit 18:4,5; Psalmit 
16:10; Psalmit 21:5; Psalmit 61:6,7.

A04 Ikuisuuden Messias.

D04 D. Messias Kuninkaana.

PSALMIT 93:1 Herra on kuningas. Hän 

on pukenut itsensä korkeudella. Herra on 

pukeutunut, vyöttäytynyt voimaan. Niin 

pysyy maanpiiri lujana, se ei horju.

2 Sinun valtaistuimesi on vahva aikojen alusta, 

hamasta iankaikkisuudesta olet sinä.

SANANLASKUT 8:22 Herra loi minut 

töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi 

teoistaan, ennen aikojen alkua.

23 Iankaikkisuudesta minä olen asetettu 

olemaan, alusta asti, hamasta maan 

ikiajoista.

KIRJE HEPREALAISILLE 1:2 on hän 

näinä viimeisinä päivinä puhunut meille 

Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken 

perilliseksi, jonka kautta hän myös on 

maailman luonut

3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily 

ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen 

kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan 

puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin 

oikealle puolelle korkeuksissa,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:6 Ja minä 

kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen 

ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja 

ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: 

"Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, 

Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.

7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja 

antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan 

häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on 

itsensä valmistanut.

Katso myös: #1; #2; Miika 5:1; Kirje Heprealaisille 1:10-12; Kirje 
Heprealaisille 13:8; Johanneksen Ilmestys 1:8,17,18.

A08 Messiaan nimet ja tittelit.

H05 Messiaan tuleva kunnia ja voima.

PSALMIT 95:1 Tulkaa, kohottakaamme 

ilohuuto Herralle, riemuhuuto 

pelastuksemme kalliolle.

2 Käykäämme kiittäen hänen kasvojensa 

eteen, veisatkaamme hänelle riemuvirsiä.

3 Sillä Herra on suuri Jumala, suuri kuningas 

yli kaikkien jumalien.

TOINEN SAMUELIN KIRJA 22:2 Herra, 

minun kallioni, linnani ja pelastajani!

TOINEN SAMUELIN KIRJA 22:32 Sillä 

kuka muu on Jumala paitsi Herra, ja kuka 

muu on pelastuksen kallio paitsi meidän 

Jumalamme?

TOINEN SAMUELIN KIRJA 22:47 Herra 

elää! Kiitetty olkoon minun kallioni, ja 

ylistetty Jumala, minun pelastukseni kallio,

TOINEN SAMUELIN KIRJA 23:3 Israelin 

Jumala on sanonut, Israelin kallio on 

puhunut minulle: 'Joka hallitsee ihmisiä 

vanhurskaasti, joka hallitsee Jumalan 

pelossa,
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ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

10:4 ja joivat kaikki samaa hengellistä 

juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, 

joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

Katso myös: #1; #4; Viides Mooseksen 32:4,15,18; Psalmit 18:1-
3,32,47; Psalmit 19:15; Psalmit 31:3,4; Psalmit 62:3,7,8; Psalmit 

71:3; Psalmit 73:26; Psalmit 78:35; Psalmit 89:27; Psalmit 92:16; 
Psalmit 94:22; Psalmit 144:1; Jesaja 26:4; Jesaja 30:29; Jesaja 44:8.

B06 Messias on Hyvä Paimen.

E26 Messiaan lunastustyö.

PSALMIT 95:7 Sillä hän on meidän 

Jumalamme, ja me olemme kansa, jota 

hän paimentaa, lauma, jota hänen kätensä 

kaitsee. Jospa te tänä päivänä kuulisitte 

hänen äänensä:

8 Älkää paaduttako sydäntänne, niinkuin 

Meribassa, niinkuin Massan päivänä 

erämaassa,

9 jossa teidän isänne minua kiusasivat, jossa 

he koettelivat minua, vaikka olivat nähneet 

minun tekoni.

10 Neljäkymmentä vuotta minä olin kyllästynyt 

siihen sukuun ja sanoin: 'He ovat kansa, 

jonka sydän on eksynyt, eivätkä he tahdo 

tietää minun teistäni'.

11 Ja niin minä vihassani vannoin: 'He eivät 

pääse minun lepooni'."

MATTEUKSEN 11:28 Tulkaa minun 

tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, 

niin minä annan teille levon.

29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa 

minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä 

sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

JOHANNEKSEN 10:14 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.

KIRJE HEPREALAISILLE 3:7 

Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: 

"Tänä päivänä, jos te kuulette hänen 

äänensä,

8 älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin 

teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä 

erämaassa,

9 jossa teidän isänne minua kiusasivat ja 

koettelivat, vaikka olivat nähneet minun 

tekojani neljäkymmentä vuotta;

10 sentähden minä vihastuin tähän 

sukupolveen ja sanoin: `Aina he eksyvät 

sydämessään`; mutta he eivät oppineet 

tuntemaan minun teitäni;

11 ja niin minä vihassani vannoin: `He eivät 

pääse minun lepooni`."

12 Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä 

ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän 

luopuu elävästä Jumalasta,

13 vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin 

kauan kuin sanotaan: "tänä päivänä", ettei 

teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi;

14 sillä me olemme tulleet osallisiksi 

Kristuksesta, kunhan vain pysymme 

luottamuksessa, joka meillä alussa oli, 

vahvoina loppuun asti.

15 Kun sanotaan: "Tänä päivänä, jos 

te kuulette hänen äänensä, älkää 

paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte 

katkeroituksessa",
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16 ketkä sitten, vaikka kuulivat, katkeroittivat 

hänet? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen 

johdolla lähteneet Egyptistä?

17 Mutta keihin hän oli vihastunut 

neljäkymmentä vuotta? Eikö niihin, jotka 

olivat syntiä tehneet, joiden ruumiit 

kaatuivat erämaahan?

18 Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen 

lepoonsa? Eikö tottelemattomille?

19 Ja niin me näemme, että he epäuskon 

tähden eivät voineet siihen päästä.

KIRJE HEPREALAISILLE 

4:1 Varokaamme siis, koska lupaus päästä 

hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei 

vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen 

taipaleelle.

2 Sillä hyvä sanoma on julistettu meille 

niinkuin heillekin; mutta heidän 

kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska 

se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen 

kuulivat.

3 Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka 

tulimme uskoon, niinkuin hän on 

sanonut: "Ja niin minä vihassani vannoin: 

`He eivät pääse minun lepooni`", vaikka 

hänen tekonsa olivat valmiina maailman 

perustamisesta asti.

4 Sillä hän on jossakin sanonut 

seitsemännestä päivästä näin: "Ja Jumala 

lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista 

teoistansa";

5 ja tässä taas: "He eivät pääse minun 

lepooni".

6 Koska siis varmana pysyy, että muutamat 

pääsevät siihen, ja ne, joille hyvä sanoma 

ensin julistettiin, eivät päässeet siihen 

tottelemattomuuden tähden,

7 niin hän taas määrää päivän, "tämän 

päivän", sanomalla Daavidin kautta niin 

pitkän ajan jälkeen, niinkuin ennen on 

sanottu: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen 

äänensä, älkää paaduttako sydämiänne".

8 Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, 

niin hän ei puhuisi toisesta, senjälkeisestä 

päivästä.

9 Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo 

varmasti tuleva.

10 Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on 

saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin 

Jumala omista teoistansa.

11 Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, 

ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa 

tottelemattomuuden esimerkkiä.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:25 

Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", 

mutta nyt te olette palanneet sielujenne 

paimenen ja kaitsijan tykö.

JUUDAKSEN KIRJE 1:5 Vaikka jo kerran 

olette saaneet tietää kaiken, tahdon 

kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, 

joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella 

kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet;

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 2:2,3; Toinen Mooseksen 
17:2-7; Neljäs Mooseksen 14:11-30; Viides Mooseksen 1:34,35; 

Viides Mooseksen 2:14-16; Psalmit 78:17,18,40,41,56; Apostolien 
Teot 20:28; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 10:9; Kirje 

Heprealaisille 11:16; Kirje Heprealaisille 12:25; Johanneksen 
Ilmestys 14:13.

E15 Messias tuo hyviä uutisia.

PSALMIT 96:1 Veisatkaa Herralle uusi virsi, 

veisatkaa Herralle, kaikki maa.

2 Veisatkaa Herralle, ylistäkää hänen 

nimeänsä. Julistakaa päivästä päivään hänen 

pelastustekojansa,

3 ilmoittakaa pakanain seassa hänen 

kunniaansa, hänen ihmeitänsä kaikkien 
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kansojen seassa.

MATTEUKSEN 28:19 Menkää 

siis ja tehkää kaikki kansat minun 

opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja 

Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

LUUKKAAN 24:47 ja että parannusta syntien 

anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen 

nimessänsä kaikille kansoille, alkaen 

Jerusalemista.

KIRJE EFESOLAISILLE 1:3 Ylistetty olkoon 

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä 

taivaallisissa kaikella hengellisellä 

siunauksella Kristuksessa,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:13 Ja 

kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja 

maan päällä ja maan alla ja meren päällä, 

ja kaikkien niissä olevain minä kuulin 

sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, 

ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja 

valta aina ja iankaikkisesti!"

JOHANNEKSEN ILMESTYS 14:6 Ja minä 

näin lentävän keskitaivaalla erään toisen 

enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi 

julistettavana maan päällä asuvaisille, 

kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja 

kielille ja kansoille.

7 Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää 

Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä 

hänen tuomionsa hetki on tullut, ja 

kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja 

maan ja meren ja vetten lähteet".

H01 Messiaan tuleminen ennustettu.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 96:7 Antakaa Herralle, te 

kansojen sukukunnat, antakaa Herralle 

kunnia ja väkevyys.

8 Antakaa Herralle hänen nimensä 

kunnia, tuokaa lahjoja, tulkaa hänen 

esikartanoihinsa.

9 Kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa, 

vaviskaa hänen kasvojensa edessä, kaikki 

maa.

10 Sanokaa pakanain seassa: "Herra on 

kuningas". Niin pysyy maanpiiri lujana, se 

ei horju. Hän tuomitsee kansat oikeuden 

mukaan.

11 Iloitkoot taivaat, ja riemuitkoon maa; 

pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on.

12 Ihastukoot kedot ja kaikki, mitä kedolla on, 

riemuitkoot silloin kaikki metsän puut

13 Herran edessä, sillä hän tulee, sillä hän 

tulee tuomitsemaan maata: hän tuomitsee 

maanpiirin vanhurskaudessa ja kansat 

uskollisuudessansa.

KIRJE GALATALAISILLE 1:16 ilmaista 

minussa Poikansa, että minä julistaisin 

evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin 

minä heti alunpitäenkään en kysynyt neuvoa 

lihalta ja vereltä,

ENSIMMÄINEN KIRJE 

TESSALONIKALAISILLE 4:16 Sillä itse 

Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, 

ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan 

kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat 

ylös ensin;

17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka 

olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä 

heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan 

yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla 
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Herran kanssa.

18 Niin lohduttakaa siis toisianne näillä 

sanoilla.

TOINEN KIRJE TESSALONIKALAISILLE 

1:10 kun hän sinä päivänä tulee, että hän 

kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä 

kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet 

meidän todistuksemme.

TOINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 

4:8 Tästedes on minulle talletettuna 

vanhurskauden seppele, jonka Herra, 

vanhurskas tuomari, on antava minulle 

sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan 

myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään 

rakastavat.

KIRJE TITUKSELLE 2:13 odottaessamme 

autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren 

Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen 

Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,

TOINEN PIETARIN KIRJE 3:12 teidän, 

jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän 

tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen 

hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:18 Ja 

pakanakansat ovat vihastuneet, mutta 

sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika 

tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun 

palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, 

jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille 

ja suurille, ja turmella ne, jotka maan 

turmelevat."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:11 Ja minä 

näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen 

hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on 

Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja 

sotii vanhurskaudessa.

Katso myös: #1; #2; #6.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 97:1 Herra on kuningas! 

Riemuitkoon maa; iloitkoot saaret, niin 

monta kuin niitä on.

2 Pilvi ja pimeys on hänen ympärillänsä, 

vanhurskaus ja oikeus on hänen 

valtaistuimensa perustus.

3 Tuli käy hänen edellänsä ja polttaa hänen 

vihollisensa, yltympäri.

4 Hänen salamansa valaisevat maanpiirin; 

maa näkee sen ja vapisee.

5 Vuoret sulavat niinkuin vaha Herran edessä, 

kaiken maan Herran edessä.

6 Taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, ja 

kaikki kansat näkevät hänen kunniansa.

TOINEN KIRJE TESSALONIKALAISILLE 

1:8 tulen liekissä ja kostaa niille, 

jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole 

kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen 

evankeliumille.

KIRJE HEPREALAISILLE 12:29 sillä 

meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli.

TOINEN PIETARIN KIRJE 3:10 Mutta 

Herran päivä on tuleva niinkuin varas, 

ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja 

alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja 

kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

11 Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia 

tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja 
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jumalisuudessa,

12 teidän, jotka odotatte ja joudutatte 

Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta 

taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet 

kuumuudesta sulavat!

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:7 Katso, 

hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat 

nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet 

lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat 

vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, 

amen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:13 Ja 

kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja 

maan päällä ja maan alla ja meren päällä, 

ja kaikkien niissä olevain minä kuulin 

sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, 

ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja 

valta aina ja iankaikkisesti!"

JOHANNEKSEN ILMESTYS 6:16 ja 

sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa 

meidän päällemme ja kätkekää meidät 

hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella 

istuu, ja Karitsan vihalta!

17 Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja 

kuka voi kestää?"

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:2 Sillä 

totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa; 

sillä hän on tuominnut sen suuren porton, 

joka turmeli maan haureudellaan, ja on 

kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä 

palvelijainsa veren."

Katso myös: #1; #6; #7.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

PSALMIT 98:1 Virsi. Veisatkaa Herralle uusi 

virsi, sillä hän on ihmeitä tehnyt. Hän on 

saanut voiton oikealla kädellänsä ja pyhällä 

käsivarrellansa.

2 Herra on tehnyt tiettäväksi pelastustekonsa, 

hän on ilmaissut vanhurskautensa pakanain 

silmien edessä.

3 Hän on muistanut armonsa ja 

uskollisuutensa Israelin heimoa kohtaan; 

kaikki maan ääret ovat nähneet meidän 

Jumalamme pelastusteot.

JESAJA 52:10 Herra paljastaa pyhän 

käsivartensa kaikkien kansojen nähden, 

ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän 

Jumalamme autuuden.

JESAJA 52:15 niin hän on saattava 

ihmetyksiin monet kansat, hänen tähtensä 

kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heille 

ei ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä, 

mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat 

havaita.

MATTEUKSEN 28:18 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
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MARKUKSEN 16:15 Ja hän sanoi heille: 

"Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa 

evankeliumia kaikille luoduille.

LUUKKAAN 1:70 - niinkuin hän on puhunut 

hamasta ikiajoista pyhäin profeettainsa suun 

kautta -

71 pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien 

niiden kädestä, jotka meitä vihaavat,

72 tehdäkseen laupeuden meidän isillemme ja 

muistaakseen pyhän liittonsa,

73 sen valan, jonka hän vannoi Aabrahamille, 

meidän isällemme;

74 suodakseen meidän, vapahdettuina 

vihollistemme kädestä, pelkäämättä palvella 

häntä

75 pyhyydessä ja vanhurskaudessa hänen 

edessään kaikkina elinpäivinämme.

LUUKKAAN 2:30 sillä minun silmäni ovat 

nähneet sinun autuutesi,

31 jonka sinä olet valmistanut kaikkien 

kansojen nähdä,

32 valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja 

kirkkaudeksi kansallesi Israelille".

KIRJE ROOMALAISILLE 10:18 Mutta 

minä kysyn: eivätkö he ole kuulleet? Kyllä 

ovat: "Heidän äänensä on kulkenut kaikkiin 

maihin, ja heidän sanansa maan piirin 

ääriin".

KIRJE ROOMALAISILLE 

15:8 Sillä minä sanon, että Kristus on 

tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan 

totuuden tähden, vahvistaaksensa isille 

annetut lupaukset,

9 mutta että pakanat laupeuden tähden ovat 

ylistäneet Jumalaa, niinkuin kirjoitettu on: 

"Sentähden minä ylistän sinua pakanain 

seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi".

Katso myös: Kolmas Mooseksen 26:14-45; Psalmit 106:45; Jesaja 
45:21-23; Jesaja 49:6; Miika 7:20; Luukkaan 3:6.

B13 Messiaan auktoriteetti.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 98:4 Kohottakaa riemuhuuto 

Herralle, kaikki maa, iloitkaa ja riemuitkaa 

ja veisatkaa kiitosta.

5 Veisatkaa Herran kiitosta kanteleilla - 

kanteleilla ja ylistysvirren sävelillä,

6 vaskitorvilla ja pasunan äänellä. Kohottakaa 

riemuhuuto Herran, kuninkaan, edessä.

7 Pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on, 

maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat.

8 Paukuttakoot käsiänsä virrat, ja vuoret 

yhdessä riemuitkoot

9 Herran edessä; sillä hän tulee tuomitsemaan 

maata. Hän tuomitsee maanpiirin 

vanhurskaasti ja kansat oikeuden mukaan.

MATTEUKSEN 24:30 Ja silloin Ihmisen 

Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki 

maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät 

Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä 

suurella voimalla ja kirkkaudella.

MATTEUKSEN 26:64 Jeesus sanoi 

hänelle: "Sinäpä sen sanoit. Mutta minä 

sanon teille: tästedes te saatte nähdä 

Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla 

puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:7 Katso, 

hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat 

nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet 
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lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat 

vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, 

amen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 14:14 Ja minä 

näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä 

istui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä 

kultainen kruunu ja kädessänsä terävä 

sirppi.

15 Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli 

huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle: 

"Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika 

on tullut, ja maan elo on kypsynyt".

16 Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, 

ja maa tuli leikatuksi.

Katso myös: #5; #6; Apostolien Teot 1:9-11.

B18 Messiaan pyhyys, kauneus ja kunnia.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 99:1 Herra on kuningas, vaviskoot 

kansat - hän, jonka valtaistuinta kerubit 

kannattavat - huojukoon maa.

2 Suuri on Herra Siionissa, hän on korkea yli 

kaikkien kansojen.

3 He ylistävät sinun suurta ja peljättävää 

nimeäsi. Hän on pyhä.

4 Se on kuninkaan voima, että hän rakastaa 

oikeutta. Sinä olet saattanut oikeuden 

voimaan, sinä toimitat oikeuden ja 

vanhurskauden Jaakobissa.

5 Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, 

kumartukaa hänen jalkainsa astinlaudan 

eteen. Hän on pyhä.

JESAJA 14:32 Ja mitä vastataan 

pakanakansan sanansaattajille? "Herra on 

perustanut Siionin, ja hänen kansansa kurjat 

saavat siinä turvan".

MATTEUKSEN 28:18 Ja Jeesus tuli 

heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 

maan päällä.

KIRJE HEPREALAISILLE 12:22 vaan te 

olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän 

Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin 

tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö,

23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten 

juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja 

tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, 

ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten 

henkien tykö,

24 ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, 

tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu 

parempaa kuin Aabelin veri.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

3:3 Ja jokainen, joka panee häneen tämän 

toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on 

puhdas.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 14:1 Ja minä 
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näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, 

ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä 

tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen 

nimensä ja hänen Isänsä nimi.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:11 Ja minä 

näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen 

hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on 

Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja 

sotii vanhurskaudessa.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:16 Ja hänellä 

on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: 

"Kuningasten Kuningas ja herrain Herra".

 
Katso myös: #1; #2.

F11 Messiaan kärsimys.

PSALMIT 102:1 Kurjan rukous, kun hän 

on näännyksissä ja vuodattaa valituksensa 

Herran eteen. (102:2) Herra, kuule minun 

rukoukseni, ja minun huutoni tulkoon 

sinun eteesi.

2 Kurjan rukous, kun hän on näännyksissä ja 

vuodattaa valituksensa Herran eteen. (102:2) 

Herra, kuule minun rukoukseni, ja minun 

huutoni tulkoon sinun eteesi.

3 Älä peitä minulta kasvojasi, kun minulla on 

ahdistus, kallista korvasi minun puoleeni. 

Kun minä huudan, riennä ja vastaa minulle.

4 Sillä minun päiväni ovat haihtuneet kuin 

savu, ja minun luitani polttaa niinkuin 

ahjossa.

5 Sydämeni on paahtunut ja kuivunut kuin 

ruoho, sillä minä unhotan syödä leipääni.

6 Äänekkäästä vaikerruksestani minun luuni 

tarttuvat minun nahkaani.

7 Minä olen kuin pelikaani erämaassa, olen 

kuin huuhkaja raunioissa.

8 Minä olen uneton, olen kuin yksinäinen 

lintu katolla.

9 Kaiken päivää viholliseni minua häpäisevät; 

ne, jotka riehuvat minua vastaan, kiroavat 

minun nimeni kautta.

10 Sillä minä syön tuhkaa kuin leipää ja 

sekoitan juomani kyyneleillä

11 sinun vihasi ja kiivastuksesi tähden, sillä 

sinä olet nostanut minut ylös ja viskannut 

pois.

12 Minun päiväni ovat kuin pitenevä varjo, ja 

minä kuivun kuin ruoho.

MARKUKSEN 14:33 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".

LUUKKAAN 22:44 Ja kun hän oli suuressa 

tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja 

hänen hikensä oli niinkuin veripisarat, jotka 

putosivat maahan.

KIRJE HEPREALAISILLE 5:7 Ja 

lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja 

kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia 

sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; 

ja hänen rukouksensa kuultiin hänen 

jumalanpelkonsa tähden.
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E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H05 Messiaan tuleva kunnia ja voima.

PSALMIT 102:14 Nouse ja armahda 

Siionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja 

määrähetki on tullut.

15 Sillä sen kivet ovat sinun palvelijoillesi 

rakkaat, ja sen soraläjiä heidän on sääli.

16 Silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä ja 

kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi,

17 kun Herra rakentaa Siionin ja ilmestyy 

kunniassansa,

18 kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, 

jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää 

heidän rukoustansa hylkää.

19 Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle, ja 

kansa, joka vastedes luodaan, on kiittävä 

Herraa,

20 että hän katseli pyhästä korkeudestaan, että 

Herra katsoi taivaasta maahan,

21 kuullaksensa vankien huokaukset, 

vapauttaaksensa kuoleman lapset,

22 jotta Siionissa julistettaisiin Herran nimeä ja 

hänen ylistystänsä Jerusalemissa,

23 kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen, ja 

valtakunnat, palvelemaan Herraa.

SAKARJA 2:10 Riemuitse ja iloitse, tytär 

Siion! Sillä minä tulen ja asun sinun 

keskelläsi, sanoo Herra.

11 Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja 

Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, 

ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet 

tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt 

minut sinun tykösi.

12 Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa 

pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin.

LUUKKAAN 2:32 valkeudeksi, joka on 

ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi 

kansallesi Israelille".

APOSTOLIEN TEOT 13:46 Silloin Paavali ja 

Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: 

"Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; 

mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä 

katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen 

elämään, niin katso, me käännymme 

pakanain puoleen.

47 Sillä näin on Herra meitä käskenyt: `Minä 

olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että 

sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti`."

48 Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja 

ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, 

jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään.

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette 

olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 

Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 

luku on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:24 Ja kansat 

tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan 

kuninkaat vievät sinne kunniansa.

Katso myös: #1; #2; #3; #4; Psalmit 51:20; Apostolien Teot 10:45; 
Apostolien Teot 11:1,18; Apostolien Teot 13:42.
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A06 Messias on Luoja.

PSALMIT 102:26 Muinoin sinä perustit maan, 

ja taivaat ovat sinun käsialasi.

27 Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne vanhenevat 

kaikki kuin vaate; sinä muutat ne, niinkuin 

vaatteet muutetaan, ja ne muuttuvat.

28 Mutta sinä pysyt samana, eivätkä sinun 

vuotesi lopu.

LUUKKAAN 21:33 Taivas ja maa katoavat, mutta 

minun sanani eivät katoa.

KIRJE HEPREALAISILLE 1:1 Sittenkuin 

Jumala muinoin monesti ja monella tapaa 

oli puhunut isille profeettain kautta,

2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut 

meille Pojan kautta, jonka hän on pannut 

kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös 

on maailman luonut

KIRJE HEPREALAISILLE 1:10 Ja: "Sinä, 

Herra, olet alussa maan perustanut, ja 

taivaat ovat sinun kättesi tekoja;

11 ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne 

vanhenevat kaikki niinkuin vaate,

12 ja niinkuin vaipan sinä ne käärit, niinkuin 

vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta sinä olet 

sama, eivätkä sinun vuotesi lopu".

KIRJE HEPREALAISILLE 13:8 

Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja 

iankaikkisesti.

Katso myös: Toinen Pietarin Kirje 3:7-12; Johanneksen Ilmestys 
20:11; Johanneksen Ilmestys 21:1.

E21 Messias antaa synnit anteeksi.

PSALMIT 103:3 hän, joka antaa kaikki sinun 

syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun 

sairautesi,

12 Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin 

kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme.

PSALMIT 147:3 Hän parantaa ne, joilla on 

särjetty sydän, ja sitoo heidän haavansa.

JESAJA 33:24 Eikä yksikään asukas sano: 

"Minä olen vaivanalainen". Kansa, joka siellä 

asuu, on saanut syntinsä anteeksi.

JESAJA 43:25 Minä, minä pyyhin pois 

sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä 

sinun syntejäsi muista.

JESAJA 53:5 mutta hän on haavoitettu 

meidän rikkomustemme tähden, runneltu 

meidän pahain tekojemme tähden. 

Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä 

rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me 

olemme paratut.

MARKUKSEN 2:5 Kun Jeesus näki heidän 

uskonsa, sanoi hän halvatulle: "Poikani, 

sinun syntisi annetaan anteeksi".

MARKUKSEN 2:10 Mutta tietääksenne, 

että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä 

antaa syntejä anteeksi, niin" - hän sanoi 

halvatulle -

11 minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja 

mene kotiisi.

JAAKOBIN KIRJE 5:15 Ja uskon rukous 

pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen 
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nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, 

niin ne annetaan hänelle anteeksi.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, 

niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä 

on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen 

Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa 

meidät kaikesta synnistä.

E11 Messias antaa ikuisen elämän.

E26 Messiaan lunastustyö.

PSALMIT 103:4 joka lunastaa sinun henkesi 

tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja 

laupeudella,

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

9:25 Mutta jokainen kilpailija noudattaa 

itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen 

vain katoavaisen seppeleen, mutta me 

katoamattoman.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

1:10 Ja hän pelasti meidät niin suuresta 

kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen 

me olemme panneet toivomme, että hän 

vielä vastakin pelastaa,

KIRJE GALATALAISILLE 3:13 Kristus 

on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun 

hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - 

sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka 

on puuhun ripustettu" -

TOINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 

4:8 Tästedes on minulle talletettuna 

vanhurskauden seppele, jonka Herra, 

vanhurskas tuomari, on antava minulle 

sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan 

myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään 

rakastavat.

JAAKOBIN KIRJE 1:12 Autuas se mies, 

joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on 

koeteltu, on hän saava elämän kruunun, 

jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä 

rakastavat!

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

5:4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, 

saatte kirkkauden kuihtumattoman 

seppeleen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 2:10 Älä pelkää 

sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on 

heittävä muutamia teistä vankeuteen, että 

teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on 

oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole 

uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan 

sinulle elämän kruunun.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:9 ja he 

veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet 

arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen 

sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi 

ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset 

kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista 

ja kansanheimoista

E27 Uuden sydämen ja hengen antamisnen.

PSALMIT 103:5 joka sinun halajamisesi 

tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun 

nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.
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TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 4:16 

Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka 

ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin 

sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.

ENSIMMÄINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 

6:17 Kehoita niitä, jotka nykyisessä 

maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät 

ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan 

rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti 

antaa meille kaikkea nautittavaksemme,

B15 Messias on täynnä myötätuntoa.

PSALMIT 103:13 Niinkuin isä armahtaa 

lapsiansa, niin Herrakin armahtaa 

pelkääväisiänsä.

APOSTOLIEN TEOT 13:26 Miehet, veljet, 

te Aabrahamin suvun lapset, ja te, jotka 

Jumalaa pelkäätte, meille on tämän 

pelastuksen sana lähetetty.

Katso myös: Jesaja 63:15; Jeremia 31:9,20; Malakia 3:16,17.

B22 Jumalan ja Messiaan hyvyys.

PSALMIT 103:11 Sillä niin korkealla kuin 

taivas on maasta, niin voimallinen on 

hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä 

pelkäävät.

17 Mutta Herran armo pysyy iankaikkisesta 

iankaikkiseen niille, jotka häntä pelkäävät, ja 

hänen vanhurskautensa lasten lapsille,

JESAJA 54:8 Ylitsevuotavassa 

vihassani minä peitin sinulta kasvoni 

silmänräpäykseksi, mutta minä armahdan 

sinut iankaikkisella armolla, sanoo Herra, 

sinun lunastajasi.

JEREMIA 31:3 Kaukaa ilmestyy minulle 

Herra: "Iankaikkisella rakkaudella minä 

olen sinua rakastanut, sentähden minä olen 

vetänyt sinua puoleeni armosta.

HOOSEA 2:19 kihlaan sinut itselleni 

uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran.

KIRJE ROOMALAISILLE 

2:4 Vai halveksitko hänen hyvyytensä 

ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä 

runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys 

vetää sinua parannukseen?

KIRJE ROOMALAISILLE 11:22 Katso siis 

Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan 

ankaruutta langenneita kohtaan, mutta 

hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen 

hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin 

hakataan pois.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 6:6 

puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, 

ystävällisyydessä, Pyhässä Hengessä, 

vilpittömässä rakkaudessa,

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 10:1 

Minä, Paavali, itse kehoitan teitä Kristuksen 

laupeuden ja lempeyden kautta, minä, 

joka olen muka nöyrä kasvotusten teidän 

kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea 

teitä kohtaan,

KIRJE GALATALAISILLE 5:22 Mutta 

Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, 
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pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, 

uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

KIRJE EFESOLAISILLE 2:7 osoittaakseen 

tulevina maailmanaikoina armonsa 

ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä 

kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.

KIRJE KOLOSSALAISILLE 

3:12 Pukeutukaa siis te, jotka olette 

Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, 

sydämelliseen armahtavaisuuteen, 

ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, 

pitkämielisyyteen,

KIRJE TITUKSELLE 3:4 Mutta kun 

Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja 

ihmisrakkaus ilmestyi,

5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa 

tekemiemme tekojen ansiosta, vaan 

laupeutensa mukaan uudestisyntymisen 

peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

Katso myös: Neljäs Mooseksen 14:19; Toinen Samuelin Kirja 7:15; 
Toinen Samuelin Kirja 22:51; Ensimmäinen Aikakirja 16:34,41; 
Ensimmäinen Aikakirja 17:13; Toinen Aikakirja 20:21; Nehemia 
1:5; Nehemia 13:22; Psalmit 5:8; 6:5; 13:6; 18:51; 21:8; 25:6,7,10; 

26:3; 31:8,17,22; 32:10; 33:5,18,22; 36:6,8,11; 42:8; 44:27; 51:3; 
52:3,8; 57:4,11; 59:11,17,18; 61:8; 62:13; 63:4; 66:20; 69:14,17; 77:9; 
85:8,11; 86:5,13,15; 88:12; 89:3,15,25,29,34,50; 90:14; 92:3; 94:18; 

98:3; 100:5; 101:1; 103:4,8,11; 106:1,7,45; 107:1,8,15,21,31,43; 108:5; 
109:21,26; 115:1; 117:1; 118:1-4,29; 119:41,64,76,88,90,124,149,159; 

130:7; 136:(26 x); 138:2,8; 143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; 
Sananlaskut 3:3; Sananlaskut 16:6; Jesaja 16:5; Jesaja 54:10; 
Jesaja 63:7; Jeremia 3:12; Jeremia 16:5; Jeremia 32:18; Jeremia 
33:11; Valitusvirret 3:22,32; Jooel 2:13; Joona 4:2; Miika 7:18,20; 

Sakarja 7:9; Johanneksen 3:16; Kirje Efesolaisille 2:3-5.

E25 essiaseen uskotaan ja Häntä ylistetään.

PSALMIT 103:22 Kiittäkää Herraa, kaikki 

hänen tekonsa, hänen valtakuntansa kaikissa 

paikoissa. Kiitä, minun sieluni, Herraa.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:12 ja he 

sanoivat suurella äänellä: "Karitsa, joka on 

teurastettu, on arvollinen saamaan voiman 

ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja 

kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen".

13 Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja 

maan päällä ja maan alla ja meren päällä, 

ja kaikkien niissä olevain minä kuulin 

sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, 

ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja 

valta aina ja iankaikkisesti!"

14 Ja ne neljä olentoa sanoivat: "Amen", 

ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja 

kumartaen rukoilivat.

E26 Messiaan lunastustyö.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 107:1 Kiittäkää Herraa, sillä 

hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy 

iankaikkisesti.

2 Niin sanokoot Herran lunastetut, jotka hän 

on lunastanut ahdistuksen alta

3 ja koonnut pakanamaista, idästä ja lännestä, 

pohjoisesta ja meren puolelta.

PSALMIT 107:4-16

JEREMIA 23:6 Hänen päivinänsä 

pelastetaan Juuda ja Israel asuu 

turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, 

jolla häntä kutsutaan: 'Herra on meidän 

vanhurskautemme'.

LUUKKAAN 1:68 Kiitetty olkoon Herra, 

Israelin Jumala, sillä hän on katsonut 

kansansa puoleen ja valmistanut sille 

lunastuksen

LUUKKAAN 1:74 suodakseen meidän, 
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vapahdettuina vihollistemme kädestä, 

pelkäämättä palvella häntä

LUUKKAAN 24:21 Mutta me toivoimme hänen 

olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja 

onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas 

päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat.

KIRJE GALATALAISILLE 3:13 Kristus 

on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun 

hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - 

sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka 

on puuhun ripustettu" -

ENSIMMÄINEN KIRJE 

TESSALONIKALAISILLE 1:10 ja 

odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka 

hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka 

pelastaa meidät tulevasta vihasta.

KIRJE TITUKSELLE 2:14 hänen, joka antoi 

itsensä meidän edestämme lunastaakseen 

meidät kaikesta laittomuudesta ja 

puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi 

kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

Katso myös: #1; #2; #3; Psalmit 31:6; Jesaja 43:1; Toinen Kirje 
Korinttilaisille 1:10; Ensimmäinen Pietarin Kirje 1:18; Juudaksen 

Kirje 1:5.

B07 Messiaan Kaikkivaltius.

PSALMIT 107:25 Hän sanoi sanansa ja nosti 

myrskytuulen, joka kohotti korkealle sen 

aallot.

26 He kohosivat taivasta kohti, he vajosivat 

syvyyksiin; heidän sielunsa menehtyi 

tuskasta.

27 He horjuivat ja hoippuivat kuin juopunut, ja 

kaikki heidän taitonsa hämmentyi.

28 Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja 

hän päästi heidät heidän ahdistuksistaan.

29 Hän tyynnytti myrskyn, ja meren aallot 

hiljenivät.

MATTEUKSEN 8:24 Ja katso, järvellä 

nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi 

aaltoihin; mutta hän nukkui.

25 Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen: 

"Herra, auta, me hukumme".

26 Hän sanoi heille: "Te vähäuskoiset, miksi 

olette pelkureita?" Silloin hän nousi ja 

nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli aivan tyven.

Katso myös: Joona 1:4; Markuksen 4:39-41; Luukkaan 8:23-25.

F07 Messiaan syyttö ja oikeudenkäynti.

PSALMIT 109:1 Veisuunjohtajalle; Daavidin 

virsi. Jumala, minun ylistykseni, älä ole vaiti.

2 Sillä he ovat avanneet minua vastaan 

jumalattoman ja petollisen suun, he 

puhuttelevat minua valheen kielellä.

3 Vihan sanoilla he ovat minut piirittäneet, ja 

syyttä he sotivat minua vastaan.

4 Rakkauteni palkaksi he minua vainoavat, 

mutta minä ainoastaan rukoilen.

5 He kostavat minulle hyvän pahalla ja 

rakkauteni vihalla.

MATTEUKSEN 26:59 Mutta ylipapit 

ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta 

Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet,

60 mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää 

todistajaa oli tullut esille. Mutta vihdoin tuli 

kaksi,

61 ja he sanoivat: "Tämä on sanonut: 'Minä 

voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja 

kolmessa päivässä sen rakentaa'."
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62 Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi 

hänelle: "Etkö vastaa mitään siihen, mitä 

nämä todistavat sinua vastaan?"

JOHANNEKSEN 10:32 Jeesus vastasi 

heille: "Minä olen näyttänyt teille monta 

hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on 

se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?"

JOHANNEKSEN 15:25 Mutta se sana oli 

käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän 

laissaan: `He ovat vihanneet minua syyttä`.

Katso myös: Psalmit 22:13; Psalmit 31:14; Psalmit 35:7,12; Psalmit 
38:21; Psalmit 64:4,5; Psalmit 69:6; Psalmit 88:18,19; Psalmit 

140:4.

F05 Messias petetään.

PSALMIT 109:8 Hänen päivänsä 

olkoot harvat, ottakoon toinen hänen 

kaitsijatoimensa.

JOHANNEKSEN 17:12 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.

APOSTOLIEN TEOT 1:20 Sillä psalmien 

kirjassa on kirjoitettuna: `Tulkoon 

hänen talonsa autioksi, älköönkä siinä 

asukasta olko`, ja: Ottakoon toinen hänen 

kaitsijatoimensa`.

Katso myös: Matteuksen 25:41; Luukkaan 9:54-56; 13:27; 
Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 16:22; Kirje Galatalaisille 1:8; 

Johanneksen Ilmestys 6:10-17; Johanneksen Ilmestys 19:1-6.

F11 Messiaan kärsimys.

PSALMIT 109:25 Ja minä olen joutunut 

heidän herjattavakseen, minut nähdessään 

he nyökyttävät päätänsä.

MATTEUKSEN 27:39 Ja ne, jotka kulkivat 

ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät päätänsä

40 ja sanoivat: "Sinä, joka hajotat maahan 

temppelin ja kolmessa päivässä sen 

rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan 

Poika, ja astu alas ristiltä".

KIRJE ROOMALAISILLE 15:3 Sillä ei 

Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan 

niinkuin kirjoitettu on: "Niiden herjaukset, 

jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet 

minuun".

KIRJE HEPREALAISILLE 12:2 silmät 

luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, 

Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon 

sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja 

istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

Katso myös: Psalmit 22:7,8; Psalmit 69:10-13,20-22; Kirje 
Heprealaisille 13:13.

B13 Messiaan auktoriteetti.

E14 Messias voittaa kuoleman ja pimeyden.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H07 Messias tulee istumaan Jumalan oikealla 

puolella.

 

PSALMIT 110:1 Daavidin virsi. Herra sanoi 

minun herralleni: "Istu minun oikealle 

puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi 

sinun jalkojesi astinlaudaksi".
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2 Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista; 

hallitse vihollistesi keskellä.

MATTEUKSEN 22:41 Ja fariseusten 

ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä

42 sanoen: "Mitä arvelette Kristuksesta? 

Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: 

"Daavidin".

43 Hän sanoi heille: "Kuinka sitten Daavid 

Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen:

44 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun 

oikealle puolelleni, kunnes minä panen 

sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle'.

45 Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, 

kuinka hän on hänen poikansa?"

46 Ja kukaan ei voinut vastata hänelle 

sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien 

yksikään enää rohjennut kysyä häneltä 

mitään.

APOSTOLIEN TEOT 2:33 Koska hän siis on 

Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja 

on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, 

on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette 

ja kuulette.

34 Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, 

vaan hän sanoo itse: `Herra sanoi minun 

Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,

35 kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun 

jalkojesi astinlaudaksi.`

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

15:24 sitten tulee loppu, kun hän antaa 

valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, 

kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken 

vallan ja voiman.

25 Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, 

kunnes hän on pannut kaikki viholliset 

jalkojensa alle".

26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.

27 Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen 

jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: 

"kaikki on alistettu", niin ei tietenkään ole 

alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen 

allensa.

28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, 

silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, 

joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, 

että Jumala olisi kaikki kaikissa.

KIRJE EFESOLAISILLE 1:20 jonka hän 

vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet 

kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa 

taivaissa,

21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa 

ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, 

mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä 

maailmanajassa, vaan myös tulevassa.

22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa 

alle ja antanut hänet kaiken pääksi 

seurakunnalle,

23 joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, 

joka kaikki kaikissa täyttää.

KIRJE HEPREALAISILLE 1:1 Sittenkuin 

Jumala muinoin monesti ja monella tapaa 

oli puhunut isille profeettain kautta,

2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut 

meille Pojan kautta, jonka hän on pannut 

kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös 

on maailman luonut

3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily 

ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen 

kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan 

puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin 

oikealle puolelle korkeuksissa,

KIRJE HEPREALAISILLE 1:13 Kenelle 

enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Istu 

minun oikealle puolelleni, kunnes minä 
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panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi 

astinlaudaksi"?

KIRJE HEPREALAISILLE 10:13 ja 

odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa 

pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.

14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi 

tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

Katso myös: #1; Markuksen 12:35-37; Markuksen 16:19; Luukkaan 
20:41-44; Apostolien Teot 2:34-37; Kirje Heprealaisille 12:2; 

Ensimmäinen Pietarin Kirje 3:22.

B07 Messiaan Kaikkivaltius.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 110:3 Altis on sinun kansasi sinun 

sotaanlähtösi päivänä: pyhässä asussa sinun 

nuori väkesi nousee eteesi, niinkuin kaste 

aamuruskon helmasta.

APOSTOLIEN TEOT 2:41 Jotka nyt ottivat 

hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, 

ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 

kolmetuhatta sielua.

APOSTOLIEN TEOT 19:20 Näin Herran sana 

voimallisesti kasvoi ja vahvistui.

APOSTOLIEN TEOT 21:20 Sen kuultuaan 

he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille: 

"Sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta 

juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki 

lainkiivailijoita.

KIRJE EFESOLAISILLE 1:4 niinkuin 

hän ennen maailman perustamista oli 

hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja 

nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:13 sillä 

Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä 

tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä 

tahtonsa tapahtuisi.

KIRJE HEPREALAISILLE 13:21 hän 

tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, 

voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja 

vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle 

otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; 

hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:9 Tämän 

jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri 

joukko, jota ei kukaan voinut lukea, 

kaikista kansanheimoista ja sukukunnista 

ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat 

valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä 

puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja 

heillä oli palmut käsissään,

Katso myös: #1; #2; #4; Apostolien Teot 1:8; Apostolien 
Teot 4:4,30-35; Toinen Kirje Korinttilaisille 8:3; Toinen Kirje 

Korinttilaisille 13:4; Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 4:7; 
Kirje Titukselle 2:14.

D03 D. Messias Pappina.

PSALMIT 110:4 Herra on vannonut eikä 

sitä kadu: "Sinä olet pappi iankaikkisesti, 

Melkisedekin järjestyksen mukaan".

KIRJE HEPREALAISILLE 5:5 Niinpä 

Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä 

ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka 

sanoi hänelle: "Sinä olet minun Poikani, 

tänä päivänä minä sinut synnytin";

6 niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: 

"Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin 

järjestyksen mukaan".
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KIRJE HEPREALAISILLE 

6:20 jonne Jeesus edelläjuoksijana 

meidän puolestamme on mennyt, tultuaan 

ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin 

järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.

KIRJE HEPREALAISILLE 7:21 mutta 

tämä hänestä vannotulla valalla, sen 

asettamana, joka hänelle sanoi: "Herra on 

vannonut eikä ole katuva: `Sinä olet pappi 

iankaikkisesti`" -

22 niin on myös se liitto parempi, jonka 

takaajaksi Jeesus on tullut.

KIRJE HEPREALAISILLE 7:28 Sillä 

laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, 

jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka 

on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, 

iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 14:18; Sakarja 6:13; 
Kirje Heprealaisille 5:7-10; Kirje Heprealaisille 7:1-28; Kirje 

Heprealaisille 10:1-11.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 110:5 Herra on sinun oikealla 

puolellasi, hän musertaa kuninkaat vihansa 

päivänä.

6 Hän tuomitsee pakanat: ruumiita viruu 

kaikkialla; hän murskaa päitä laajalti maan 

päällä.

MARKUKSEN 16:19 Kun nyt Herra 

Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös 

taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle 

puolelle.

JOHANNEKSEN 5:22 Sillä Isä ei 

myöskään tuomitse ketään, vaan hän on 

antanut kaiken tuomion Pojalle,

APOSTOLIEN TEOT 2:34 Sillä ei Daavid ole 

astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: 

`Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun 

oikealle puolelleni,

35 kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun 

jalkojesi astinlaudaksi.`

36 Varmasti tietäköön siis koko Israelin 

huone, että Jumala on hänet Herraksi ja 

Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka 

te ristiinnaulitsitte."

KIRJE HEPREALAISILLE 10:12 mutta 

tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin 

syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan 

oikealle puolelle,

13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen 

vihollisensa pannaan hänen jalkojensa 

astinlaudaksi.

14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi 

tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

Katso myös: #1; #4; #6; Psalmit 16:8; Jesaja 2:4; Jesaja 42:1; 
Jesaja 51:5; Apostolien Teot 7:56.

F11 Messiaan kärsimys.

G03 Messiaan koroittaminen ennustetaan.

PSALMIT 110:7 Hän juo purosta tien varrelta; 

sentähden hän kohottaa päänsä.

PSALMIT 27:6 Niin kohoaa nyt minun 

pääni vihollisteni yli, jotka minua 

ympäröivät, ja minä uhraan riemu-uhreja 

hänen majassansa, Herralle minä veisaan ja 

soitan.
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MATTEUKSEN 20:22 Mutta Jeesus 

vastasi ja sanoi: "Te ette tiedä, mitä anotte. 

Voitteko juoda sen maljan, jonka minä olen 

juova?" He sanoivat hänelle: "Voimme".

MATTEUKSEN 26:42 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".

LUUKKAAN 24:26 Eikö Kristuksen pitänyt 

tätä kärsimän ja sitten menemän 

kirkkauteensa?"

Katso myös: Psalmit 3:4; Psalmit 102:10; Jesaja 53:11,12; 
Johanneksen 18:11; Kirje Filippiläisille 2:7-11; Kirje Heprealaisille 

2:9,10; Ensimmäinen Pietarin Kirje 1:11.

B15 Messias on täynnä myötätuntoa.

E09 Messiaan vanhurskaus.

PSALMIT 112:4 Oikeamielisille koittaa 

pimeydessä valkeus, armollinen, laupias ja 

vanhurskas.

LUUKKAAN 6:36 Olkaa armahtavaiset, 

niinkuin teidän Isänne on armahtavainen.

JOHANNEKSEN 12:46 Minä olen tullut 

valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka 

minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

8:8 En sano tätä käskien, vaan viittaamalla 

muiden intoon minä tahdon koetella 

teidänkin rakkautenne vilpittömyyttä.

9 Sillä te tunnette meidän Herramme 

Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, 

vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne 

köyhäksi, että te hänen köyhyydestään 

rikastuisitte.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 2:29 

Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin 

te ymmärrätte, että myös jokainen, joka 

vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt.

Katso myös: Kirje Kolossalaisille 1:12,13; Johanneksen 3:7,10.

E17 Messias on rakentava Jumalan temppelin.

F03 Messias torjutaan.

      

PSALMIT 118:22 Se kivi, jonka rakentajat 

hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.

23 Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä 

meidän silmissämme.

24 Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; 

riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä.

JESAJA 28:16 sentähden, näin sanoo 

Herra, Herra: Katso, minä lasken Siioniin 

peruskiven, koetellun kiven, kalliin 

kulmakiven, lujasti perustetun; joka uskoo, 

se ei pakene.

MATTEUKSEN 21:42 Jeesus sanoi heille: 

"Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: 

'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut 

kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on 

ihmeellinen meidän silmissämme'?

LUUKKAAN 20:17 Mutta hän katsahti heihin 

ja sanoi: "Mitä siis on tämä kirjoitus: `Se 

kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut 

kulmakiveksi`?

APOSTOLIEN TEOT 2:23 hänet, joka teille 

luovutettiin, Jumalan ennaltamäärätyn 
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päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan, te 

laista tietämättömien miesten kätten kautta 

naulitsitte ristille ja tapoitte.

APOSTOLIEN TEOT 3:13 Aabrahamin ja 

Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme 

Jumala, on kirkastanut Poikansa Jeesuksen, 

jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte 

Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt 

hänet päästää.

APOSTOLIEN TEOT 4:10 niin olkoon teille 

kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että 

Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen 

kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, 

mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen 

nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän 

edessänne.

11 Hän on `se kivi, jonka te, rakentajat, 

hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi 

tullut`.

KIRJE ROOMALAISILLE 9:33 niinkuin 

kirjoitettu on: "Katso, minä panen Siioniin 

loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja 

joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu".

KIRJE EFESOLAISILLE 2:20 apostolien 

ja profeettain perustukselle rakennettuja, 

kulmakivenä itse Kristus Jeesus,

21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa 

pyhäksi temppeliksi Herrassa;

22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa 

rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:6 

Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä 

lasken Siioniin valitun kiven, kalliin 

kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole 

häpeään joutuva".

Katso myös: Daniel 2:34; Sakarja 3:9; Sakarja 4:7; Sakarja 12:3; 
Matteuksen 28:1-8; Markuksen 12:10,11; Apostolien Teot 5:31,32; 

Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 3:11; Kirje Efesolaisille 1:19-22; 
Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:4-8.

F02 Messiaan tulo Jerusalemiin ennustetaan.

PSALMIT 118:26 Siunattu olkoon hän, joka 

tulee Herran nimeen; me siunaamme teitä 

Herran huoneesta.

27 Herra on Jumala, ja hän antoi valon meille 

loistaa. Sitokaa juhlauhrit köysillä alttarin 

sarviin asti.

MATTEUKSEN 21:9 Ja kansanjoukot, 

jotka kulkivat hänen edellään ja jotka 

seurasivat, huusivat sanoen: "Hoosianna 

Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, 

joka tulee Herran nimeen. Hoosianna 

korkeuksissa!"

10 Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko 

kaupunki liikkeelle ja sanoi: "Kuka tämä 

on?"

11 Niin kansa sanoi: "Tämä on se profeetta, 

Jeesus, Galilean Nasaretista".

MATTEUKSEN 23:39 Sillä minä sanon 

teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin 

sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee 

Herran nimeen'."

LUUKKAAN 19:36 Ja hänen kulkiessaan kansa 

levitti vaatteensa tielle.

37 Ja kun hän jo oli lähellä, laskeutuen 

Öljymäen rinnettä, rupesi koko opetuslasten 

joukko iloiten kiittämään Jumalaa suurella 

äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he 

olivat nähneet,

38 sanoen: "Siunattu olkoon hän, joka tulee, 

Kuningas Herran nimessä; rauha taivaassa 
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ja kunnia korkeuksissa!"

JOHANNEKSEN 12:13 ottivat he 

palmupuiden oksia ja menivät häntä vastaan 

ja huusivat: "Hoosianna, siunattu olkoon 

hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin 

kuningas!"

KIRJE EFESOLAISILLE 1:3 Ylistetty olkoon 

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä 

taivaallisissa kaikella hengellisellä 

siunauksella Kristuksessa,

Katso myös: Markuksen 11:9,10.

E12 Messias täyttää Jumalan lain.

PSALMIT 119:97 Kuinka sinun lakisi onkaan 

minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä 

tutkistelen.

98 Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani 

viisaammaksi, sillä ne ovat minun omani 

iankaikkisesti.

99 Minä olen kaikkia opettajiani taitavampi, 

sillä minä tutkistelen sinun todistuksiasi.

100 Minä olen ymmärtäväisempi kuin vanhat, 

sillä minä otan vaarin sinun asetuksistasi.

101 Minä pidätän jalkani kaikilta pahoilta teiltä, 

noudattaakseni sinun sanaasi.

102 Minä en poikkea sinun oikeuksistasi, sillä 

sinä neuvot minua.

103 Kuinka makeat ovat minulle sinun 

lupauksesi! Ne ovat hunajaa makeammat 

minun suussani.

MATTEUKSEN 11:25 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.

LUUKKAAN 2:46 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.

JOHANNEKSEN 3:2 Hän tuli Jeesuksen 

tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me 

tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi 

on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä 

tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole 

hänen kanssansa."

JOHANNEKSEN 4:34 Jeesus sanoi heille: 

"Minun ruokani on se, että minä teen 

lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa.

JOHANNEKSEN 15:10 Jos te pidätte 

minun käskyni, niin te pysytte minun 

rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt 

Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.

KIRJE ROOMALAISILLE 13:10 

Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. 

Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 2:5 

Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä 

on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi 

tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä 

olemme.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 5:3 

Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme 

hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole 
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raskaat;

Katso myös: Viides Mooseksen 4:6-8; Jeremia 2:8; Jeremia 
8:9; Jooel 2:23; Matteuksen 13:11; Matteuksen 15:6-9,14; Kirje 

Heprealaisille 5:12.

F13 Messiaan kärsimyksen yksityiskohdat.

PSALMIT 129:3 Kyntäjät ovat minun selkääni 

kyntäneet ja vetäneet pitkät vaot.

JESAJA 50:6 Selkäni minä annoin 

lyötäväksi, poskieni parran revittäväksi, en 

peittänyt kasvojani pilkalta ja syljeltä.

JESAJA 53:5 mutta hän on haavoitettu 

meidän rikkomustemme tähden, runneltu 

meidän pahain tekojemme tähden. 

Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä 

rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me 

olemme paratut.

MATTEUKSEN 20:19 ja antavat hänet 

pakanoille pilkattavaksi ja ruoskittavaksi ja 

ristiinnaulittavaksi, ja kolmantena päivänä 

hän on nouseva ylös".

MATTEUKSEN 27:26 Silloin hän päästi 

heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän 

ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

Katso myös: Jesaja 51:23; Markuksen 10:34; Markuksen 15:15; 
Luukkaan 18:33.

D09 Messias on Pelastaja.

E26 Messiaan lunastustyö.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 130:7 Pane toivosi Herraan, 

Israel. Sillä Herran tykönä on armo, runsas 

lunastus hänen tykönänsä.

8 Ja hän lunastaa Israelin kaikista sen 

synneistä.

PSALMIT 103:3 hän, joka antaa kaikki sinun 

syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun 

sairautesi,

4 joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja 

kruunaa sinut armolla ja laupeudella,

MATTEUKSEN 1:21 Ja hän on 

synnyttävä pojan, ja sinun on annettava 

hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava 

kansansa heidän synneistänsä."

LUUKKAAN 1:68 Kiitetty olkoon Herra, 

Israelin Jumala, sillä hän on katsonut 

kansansa puoleen ja valmistanut sille 

lunastuksen

KIRJE ROOMALAISILLE 3:24 ja saavat 

lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan 

sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa 

Jeesuksessa,

KIRJE ROOMALAISILLE 6:14 Sillä 

synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette 

ole lain alla, vaan armon alla.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:26 ja 

niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

KIRJE EFESOLAISILLE 1:7 jossa meillä on 

lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten 

anteeksisaaminen, hänen armonsa 

rikkauden mukaan.
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KIRJE TITUKSELLE 2:14 hänen, joka antoi 

itsensä meidän edestämme lunastaakseen 

meidät kaikesta laittomuudesta ja 

puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi 

kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

KIRJE HEPREALAISILLE 9:12 meni, 

ei kauristen ja vasikkain veren kautta, 

vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan 

kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan 

iankaikkisen lunastuksen.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 3:5 

Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan 

pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.

6 Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; 

kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä 

nähnyt eikä häntä tuntenut.

7 Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä 

eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on 

vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas.

8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä 

perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä 

varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän 

tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

Katso myös: #2; #3; Markuksen 15:31; Luukkaan 2:38; Luukkaan 
21:28; Luukkaan 24:21; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 1:30; 

Kirje Efesolaisille 1:14; Kirje Kolossalaisille 1:14.

C01 Messiaan profetoitu syntymä.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 132:11 Herra on vannonut 

Daavidille totisen valan, jota hän ei peruuta: 

"Sinun ruumiisi hedelmän minä asetan 

sinun valtaistuimellesi.

12 Jos sinun poikasi pitävät minun liittoni 

ja minun todistukseni, jotka minä heille 

opetan, niin saavat heidänkin poikansa istua 

sinun valtaistuimellasi iankaikkisesti."

LUUKKAAN 1:30 Niin enkeli sanoi hänelle: 

"Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut 

armon Jumalan edessä.

31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät 

pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi 

Jeesus.

32 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."

LUUKKAAN 1:69 ja kohottanut meille 

pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin 

huoneesta

70 - niinkuin hän on puhunut hamasta 

ikiajoista pyhäin profeettainsa suun kautta -

APOSTOLIEN TEOT 2:30 Koska hän nyt 

oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla 

vannoen hänelle luvannut asettavansa 

hänen kupeittensa hedelmän hänen 

valtaistuimelleen,

Katso myös: #1; #2; Psalmit 102:29; Jesaja 59:21.

E16 Messias siunaa kansansa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 132:13 Sillä Herra on valinnut 

Siionin, halunnut sen asunnoksensa:

KIRJE HEPREALAISILLE 12:22 vaan te 

olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän 

Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin 
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tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö,

23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten 

juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja 

tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, 

ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten 

henkien tykö,

24 ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, 

tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu 

parempaa kuin Aabelin veri.

Katso myös: #1; Psalmit 68:17; Psalmit 78:68,69; Psalmit 87:2; 
Jesaja 14:32.

E16 Messias siunaa kansansa.

PSALMIT 132:14 Tämä on minun leposijani 

iankaikkisesti; tässä minä asun, sillä tänne 

on minun haluni ollut.

MATTEUKSEN 11:28 Tulkaa minun 

tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, 

niin minä annan teille levon.

29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa 

minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä 

sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

JOHANNEKSEN 14:23 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.

KIRJE HEPREALAISILLE 4:3 Sillä 

me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme 

uskoon, niinkuin hän on sanonut: "Ja niin 

minä vihassani vannoin: `He eivät pääse 

minun lepooni`", vaikka hänen tekonsa 

olivat valmiina maailman perustamisesta 

asti.

Katso myös: #1; #2; Psalmit 68:17; Psalmit 76:1-3; Psalmit 
132:8,9; Psalmit 135:21; Jesaja 57:15; Jesaja 66:1; Hesekiel 38:8; 
43:7,9; Toinen Kirje Korinttilaisille 6:16; Kirje Heprealaisille 

4:1-11.

E16 Messias siunaa kansansa.

PSALMIT 132:15 Siionin ravinnon minä 

runsaasti siunaan, sen köyhät minä leivällä 

ruokin.

MATTEUKSEN 5:6 Autuaita ovat ne, 

jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä 

heidät ravitaan.

MATTEUKSEN 6:32 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.

MARKUKSEN 8:6 Silloin hän käski 

kansan asettua maahan. Ja hän otti ne 

seitsemän leipää, kiitti, mursi ja antoi 

opetuslapsillensa, että he panisivat ne 

kansan eteen. Ja he panivat.

7 Heillä oli myös joitakuita kalasia; ja 

siunattuaan ne hän käski panna nekin 

kansan eteen.

8 Niin he söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten 

he keräsivät jääneet palaset, seitsemän 

vasullista.

9 Ja heitä oli noin neljätuhatta. Ja hän laski 

heidät luotansa.

LUUKKAAN 1:53 Nälkäiset hän on täyttänyt 

hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt 

tyhjinä pois.
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JOHANNEKSEN 6:35 Jeesus sanoi heille: 

"Minä olen elämän leipä; joka tulee minun 

tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo 

minuun, se ei koskaan janoa.

APOSTOLIEN TEOT 2:44 Ja kaikki, jotka 

uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea 

yhteisenä,

45 ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat 

kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.

46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti 

pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja 

nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen 

yksinkertaisuudella,

Katso myös: Psalmit 34:10,11; Jesaja 33:16; Jeremia 31:14; 
Matteuksen 14:19-21.

E16 Messias siunaa kansansa.

PSALMIT 132:16 Sen papit minä puetan 

autuudella, ja sen hurskaat riemuiten 

riemuitkoot.

KIRJE GALATALAISILLE 3:27 Sillä 

kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, 

olette Kristuksen päällenne pukeneet.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:6 ja 

tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi 

Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja 

voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

Katso myös: #1; #2; Toinen Aikakirja 6:41; Psalmit 132:9; Jesaja 
61:10; Johanneksen Ilmestys 3:5; Johanneksen Ilmestys 4:4; 
Johanneksen Ilmestys 7:9-14; Johanneksen Ilmestys 20:6.

D04 D. Messias Kuninkaana.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 132:17 Siellä minä annan yletä 

Daavidille sarven, sytytän voidellulleni 

lampun.

18 Hänen vihollisensa minä puetan häpeällä, 

mutta hänen päässänsä loistaa hänen 

kruununsa.

LUUKKAAN 1:67 Ja Sakarias, hänen isänsä, 

täytettiin Pyhällä Hengellä, ja hän ennusti 

sanoen:

68 Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, 

sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja 

valmistanut sille lunastuksen

69 ja kohottanut meille pelastuksen sarven 

palvelijansa Daavidin huoneesta

70 - niinkuin hän on puhunut hamasta 

ikiajoista pyhäin profeettainsa suun kautta -

71 pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien 

niiden kädestä, jotka meitä vihaavat,

LUUKKAAN 2:25 Ja katso, Jerusalemissa oli 

mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas 

ja jumalinen mies, joka odotti Israelin 

lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen 

päällänsä.

26 Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei 

hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli 

nähnyt Herran Voidellun.

27 Ja hän tuli Hengen vaikutuksesta 

pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-

lasta sisälle tehdäkseen hänelle, niinkuin 

tapa oli lain mukaan,

28 otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja 

sanoi:

29 Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan 

menemään, sanasi mukaan;

30 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun 
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autuutesi,

31 jonka sinä olet valmistanut kaikkien 

kansojen nähdä,

32 valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja 

kirkkaudeksi kansallesi Israelille".

LUUKKAAN 20:42 Sanoohan Daavid itse 

psalmien kirjassa: `Herra sanoi minun 

Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,

43 kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun 

jalkojesi astinlaudaksi.`

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

Katso myös: #1; #2; #5; Psalmit 21:9,10; Psalmit 109:29; Psalmit 
148:14; Hesekiel 29:21.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 138:4 Herra, kaikki maan 

kuninkaat ylistävät sinua, kun kuulevat 

sinun suusi sanat.

5 Ja he veisaavat Herran teistä, sillä suuri on 

Herran kunnia.

JESAJA 49:22 Näin sanoo Herra, Herra: 

Katso, minä nostan käteni kansakuntien 

puoleen, kohotan lippuni kansoja kohti, 

niin he tuovat sinun poikasi sylissänsä ja 

kantavat sinun tyttäresi olkapäillään.

23 Kuninkaista tulee sinulle lastenhoitajat, 

heidän ruhtinattaristaan sinulle imettäjät. 

Sinun edessäsi he kumartuvat maahan 

kasvoillensa ja nuolevat tomun sinun 

jaloistasi. Silloin sinä tiedät, että minä olen 

Herra ja että ne, jotka minua odottavat, eivät 

häpeään joudu.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

Katso myös: #1; #5.

B08 Messiaan Kaikkitietävyys.

PSALMIT 139:1 Veisuunjohtajalle; Daavidin 

virsi. Herra, sinä tutkit minua ja tunnet 

minut.

2 Istunpa minä tahi nousen, sinä sen tiedät; 

sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa.

3 Käynpä tahi makaan, sinä sen havaitset, ja 

kaikki minun tieni ovat sinulle tutut.

4 Sillä, katso, ei ole sanaa minun kielelläni, 

jota sinä, Herra, et täysin tunne.

MATTEUKSEN 9:4 Mutta Jeesus 

ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi: "Miksi 

te ajattelette pahaa sydämessänne?

MATTEUKSEN 12:36 Mutta minä sanon 

teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä 

ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili 

tuomiopäivänä.

37 Sillä sanoistasi sinut julistetaan 

vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan 

syylliseksi."

LUUKKAAN 9:47 Mutta kun Jeesus tiesi 

heidän sydämensä ajatuksen, otti hän lapsen 
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ja asetti sen viereensä

LUUKKAAN 10:22 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."

JOHANNEKSEN 2:24 Mutta Jeesus itse ei 

uskonut itseänsä heille, sentähden että hän 

tunsi kaikki

25 eikä tarvinnut kenenkään todistusta 

ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä 

on.

JOHANNEKSEN 13:21 Tämän sanottuaan 

Jeesus tuli järkytetyksi hengessään ja todisti 

ja sanoi: "Totisesti, totisesti minä sanon 

teille: yksi teistä on minut kavaltava".

JOHANNEKSEN 16:30 Nyt me tiedämme, 

että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että 

kukaan sinulta kysyy; sentähden me 

uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen."

JOHANNEKSEN 21:17 Hän sanoi hänelle 

kolmannen kerran: "Simon, Johanneksen 

poika, olenko minä sinulle rakas?" Pietari 

tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen 

kerran sanoi hänelle: "Olenko minä sinulle 

rakas?" ja vastasi hänelle: "Herra, sinä 

tiedät kaikki; sinä tiedät, että olet minulle 

rakas". Jeesus sanoi hänelle: "Ruoki minun 

lampaitani.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

4:5 Älkää sentähden lausuko mitään 

tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin 

Herra tulee, joka myös on saattava valoon 

pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten 

aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa 

Jumalalta.

KIRJE HEPREALAISILLE 4:13 eikä 

mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan 

kaikki on alastonta ja paljastettua hänen 

silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä 

tili.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 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.

Katso myös: Psalmit 17:3; Psalmit 44:22; Psalmit 94:11; Psalmit 
121:3-8; Psalmit 139:23; Sananlaskut 5:21; Saarnaaja 12:14; Jesaja 
29:15; Jesaja 37:28; Jeremia 12:3; Jeremia 17:9,10; Jeremia 23:24; 

Daniel 2:22; Malakia 3:16; Johanneksen 4:16-19,28.

B09 Messiaan Kaikkivoipa läsnäolo.

PSALMIT 139:7 Minne minä voisin mennä, 

kussa ei sinun Henkesi olisi, minne paeta 

sinun kasvojesi edestä?

8 Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet 

siellä; jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, 

niin katso, sinä olet siellä.

9 Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja 

asettuisin asumaan meren ääriin,

10 sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi, sinun 

oikea kätesi tarttuisi minuun.

MATTEUKSEN 18:20 Sillä missä kaksi 

tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, 

siinä minä olen heidän keskellänsä."

MATTEUKSEN 28:20 ja opettamalla heitä 
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pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt 

teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän 

kanssanne joka päivä maailman loppuun 

asti."

JOHANNEKSEN 1:1 Alussa oli Sana, ja 

Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

JOHANNEKSEN 14:20 Sinä päivänä te 

ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että 

te olette minussa ja minä teissä.

KIRJE KOLOSSALAISILLE 1:17 ja hän 

on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki 

voimassa.

Katso myös: Jeremia 23:23,24; Miika 5:1; Johanneksen Ilmestys 
21:2,3,10,22,23.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 145:10 Kaikki sinun tekosi ylistävät 

sinua, Herra, ja sinun hurskaasi kiittävät 

sinua.

11 He puhuvat sinun valtakuntasi kunniasta ja 

kertovat sinun voimastasi.

12 Niin he ilmoittavat ihmislapsille hänen 

voimalliset työnsä ja hänen valtakuntansa 

kirkkauden ja kunnian.

13 Sinun valtakuntasi on iankaikkinen 

valtakunta, ja sinun herrautesi pysyy 

polvesta polveen.

KIRJE EFESOLAISILLE 3:7 jonka palvelijaksi 

minä olen tullut Jumalan armon lahjan 

kautta, joka minulle on annettu hänen 

voimansa vaikutuksesta.

8 Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on 

annettu tämä armo: julistaa pakanoille 

evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta 

rikkaudesta

ENSIMMÄINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 

1:17 Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, 

katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle 

Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja 

iankaikkisesti! Amen.

KIRJE HEPREALAISILLE 

13:15 Uhratkaamme siis hänen kauttansa 

Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden 

huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä 

ylistävät.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:12 ja he 

sanoivat suurella äänellä: "Karitsa, joka on 

teurastettu, on arvollinen saamaan voiman 

ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja 

kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen".

13 Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja 

maan päällä ja maan alla ja meren päällä, 

ja kaikkien niissä olevain minä kuulin 

sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, 

ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja 

valta aina ja iankaikkisesti!"

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:9 Tämän 

jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri 

joukko, jota ei kukaan voinut lukea, 

kaikista kansanheimoista ja sukukunnista 

ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat 

valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä 

puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja 

heillä oli palmut käsissään,

10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen: 

"Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka 

valtaistuimella istuu, ja Karitsalta".

11 Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä 

valtaistuimen ja vanhinten ja neljän 
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olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen 

valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat 

Jumalaa,

12 sanoen: "Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus 

ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys 

meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, 

amen!"

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

16 Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka 

istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, 

lankesivat kasvoillensa ja kumartaen 

rukoilivat Jumalaa,

17 sanoen: "Me kiitämme sinua, Herra Jumala, 

Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, 

että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut 

hallituksen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 12:10 Ja minä 

kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: 

"Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän 

Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa 

valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka 

yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme 

edessä, on heitetty ulos.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 

19:5 Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: 

"Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki 

hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, 

sekä pienet että suuret".

6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden 

äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan 

ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän 

sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän 

Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut 

hallituksen.

Katso myös: #1; #2; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 15:21-28.

E05 Messiaan ihmeteot.

PSALMIT 146:8 Herra avaa sokeain silmät, 

Herra nostaa alaspainetut, Herra rakastaa 

vanhurskaita.

JESAJA 35:5 Silloin avautuvat sokeain 

silmät ja kuurojen korvat aukenevat.

MATTEUKSEN 9:30 Ja heidän silmänsä 

aukenivat. Ja Jeesus varoitti heitä vakavasti 

sanoen: "Katsokaa, ettei kukaan saa tästä 

tietää".

MATTEUKSEN 11:5 sokeat saavat 

näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset 

puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja 

kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan 

evankeliumia.

LUUKKAAN 18:42 Niin Jeesus sanoi hänelle: 

"Saa näkösi; sinun uskosi on sinut 

pelastanut".

JOHANNEKSEN 9:10 Niin he sanoivat 

hänelle: "Miten sinun silmäsi ovat 

auenneet?"

11 Hän vastasi: "Se mies, jota kutsutaan 

Jeesukseksi, teki tahtaan ja voiteli minun 

silmäni ja sanoi minulle: `Mene ja peseydy 

Siiloan lammikossa`; niin minä menin ja 

peseydyin ja sain näköni".

APOSTOLIEN TEOT 26:18 avaamaan heidän 
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silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä 

valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö 

ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi 

ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.`

KIRJE EFESOLAISILLE 1:18 ja valaisisi 

teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, 

mikä on se toivo, johon hän on teidät 

kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä 

kirkkaus hänen pyhissään

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:9 

Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen 

papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, 

julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on 

pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen 

valkeuteensa;

Katso myös: Jesaja 42:16,18.

E26 Messiaan lunastustyö.

PSALMIT 147:3 Hän parantaa ne, joilla on 

särjetty sydän, ja sitoo heidän haavansa.

6 Herra pitää pystyssä nöyrät, mutta 

jumalattomat hän painaa maahan.

MATTEUKSEN 5:5 Autuaita ovat 

hiljaiset, sillä he saavat maan periä.

LUUKKAAN 4:18 Herran Henki on minun 

päälläni, sillä hän on voidellut minut 

julistamaan evankeliumia köyhille; hän on 

lähettänyt minut saarnaamaan vangituille 

vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, 

päästämään sorretut vapauteen,

Katso myös: Ensimmäinen Pietarin Kirje 5:6.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 147:2 Herra rakentaa Jerusalemin, 

hän kokoaa Israelin karkoitetut.

13 Sillä hän tekee lujiksi sinun porttiesi salvat; 

hän siunaa sinun lapsesi sinun keskelläsi.

14 Hän hankkii rauhan sinun rajojesi sisälle, 

ravitsee sinut parhaalla nisulla.

20 Niin hän ei ole tehnyt yhdellekään 

pakanakansalle, ja hänen oikeuksiansa ne 

eivät tunne. Halleluja!

JESAJA 11:12 Hän nostaa viirin 

pakanakansoille ja kokoaa Israelin 

karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut 

naiset hän kerää maan neljästä äärestä.

SAKARJA 8:3 Näin sanoo Herra: 

Minä käännyn jälleen Siionin puoleen 

ja tulen asumaan Jerusalemin keskelle, 

ja Jerusalemia kutsutaan Uskolliseksi 

Kaupungiksi ja Herran Sebaotin vuorta 

Pyhäksi Vuoreksi.

KIRJE ROOMALAISILLE 3:1 Mitä 

etuuksia on siis juutalaisilla, tai mitä hyötyä 

ympärileikkauksesta?

2 Paljonkin, kaikin tavoin; ennen kaikkea 

se, että heille on uskottu, mitä Jumala on 

puhunut.

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette 

olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 

Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 

luku on sisälle tullut,
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26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä."

Katso myös: #1; #2; #3; Psalmit 102:14-17; Matteuksen 16:18; 
Matteuksen 19:13,14; Kirje Efesolaisille 1:10; Kirje Efesolaisille 2:17-

19; Kirje Roomalaisille 11:25.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

PSALMIT 149:1 Halleluja! Veisatkaa Herralle 

uusi virsi: ylistysvirsi hänelle hurskasten 

seurakunnassa.

2 Iloitkoon Israel tekijästänsä, Siionin lapset 

riemuitkoot kuninkaastaan.

3 Ylistäkööt he karkeloiden hänen nimeänsä, 

soittakoot hänelle kiitosta vaskirummuilla ja 

kanteleilla.

4 Sillä Herra on mielistynyt kansaansa, hän 

kaunistaa nöyrät pelastuksella.

5 Iloitkoot hurskaat, veisaten hänen 

kunniaansa, riemuitkoot he vuoteissansa.

MATTEUKSEN 21:5 Sanokaa tytär 

Siionille: 'Katso, sinun kuninkaasi tulee 

sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, 

ikeenalaisen aasin varsalla'.

LUUKKAAN 19:38 sanoen: "Siunattu olkoon 

hän, joka tulee, Kuningas Herran nimessä; 

rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa!"

KIRJE HEPREALAISILLE 2:12 kun 

hän sanoo: "Minä julistan sinun nimeäsi 

veljilleni, ylistän sinua seurakunnan 

keskellä";

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 1:8 

Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä 

nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt 

häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja 

kirkastuneella ilolla,

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

3:4 vaan se olkoon salassa oleva sydämen 

ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen 

katoamattomuudessa; tämä on Jumalan 

silmissä kallis.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:9 ja he 

veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet 

arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen 

sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi 

ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset 

kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista 

ja kansanheimoista

10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme 

kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat 

hallitsemaan maan päällä".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:6 Ja minä 

kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen 

ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja 

ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: 

"Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, 

Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.

Katso myös: #1; #2; Viides Mooseksen 7:6,7; Ensimmäinen 
Samuelin Kirja 12:22; Psalmit 22:23,26; Psalmit 33:2,3; Psalmit 

96:1; Psalmit 98:1; Psalmit 100:1-3; Psalmit 111:1; Psalmit 116:18; 
Psalmit 135:3,4; Psalmit 144:9; Psalmit 150:4; Jesaja 42:10; Jesaja 

54:5; Jesaja 62:4,5; Ensimmäinen Pietarin Kirje 5:5.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

PSALMIT 149:6 Jumalan ylistys on 

heidän suussansa, ja heidän kädessään 
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kaksiteräinen miekka,

7 että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat 

kansakuntia,

8 panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja 

jalkarautoihin heidän ylhäisensä

9 ja täyttäisivät heissä tuomion, joka on 

kirjoitettu. Tämä on kaikkien hänen 

hurskaittensa kunnia. Halleluja!

SAKARJA 14:17 Ja mitkä maan sukukunnista 

eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen 

rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, 

niille ei tule sadetta.

18 Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä 

tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään; vaan 

heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra 

rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät 

tule sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa.

19 Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka 

ja kaikkien niiden pakanakansojen synnin 

palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään 

lehtimajanjuhlaa.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

6:2 Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat 

maailman tuomitsemaan? Ja jos te 

tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa 

ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita?

3 Ettekö tiedä, että me tulemme 

tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten 

maallisia asioita?

KIRJE HEPREALAISILLE 4:12 Sillä 

Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja 

terävämpi kuin mikään kaksiteräinen 

miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa 

sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on 

sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:16 Ja hänellä 

oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja 

hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä 

miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin 

aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 3:21 Joka 

voittaa, sen minä annan istua kanssani 

valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen 

voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen 

valtaistuimellensa.

Katso myös: #1; #6; Psalmit 96:14; Psalmit 145:3-5; Psalmit 
148:14; Daniel 7:18,22; Luukkaan 2:14; Johanneksen Ilmestys 

19:11-21.
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G04 Messias antaa Pyhän Henkensä.

SANANLASKUT 1:23 Kääntykää minun 

nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille 

henkeäni, saatan sanani tiedoksenne.

JOOEL 2:28 Näitten jälkeen minä 

olen vuodattava Henkeni kaiken lihan 

päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne 

ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, 

nuorukaisenne näkyjä näkevät.

SAKARJA 12:10 Ja minä vuodatan Daavidin 

suvun päälle ja Jerusalemin asukasten 

päälle armon ja rukouksen hengen. He 

katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. 

Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan 

ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, 

niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

APOSTOLIEN TEOT 2:4 Ja he tulivat kaikki 

Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat 

puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä 

Henki heille puhuttavaksi antoi.

APOSTOLIEN TEOT 2:38 Niin Pietari sanoi 

heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin 

teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen 

syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte 

Pyhän Hengen lahjan.

Katso myös: Jesaja 32:15.

A04 Ikuisuuden Messias.

D01 Messiaan voitelu.

SANANLASKUT 8:22 Herra loi minut 

töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, 

ennen aikojen alkua.

23 Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, 

alusta asti, hamasta maan ikiajoista.

24 Ennenkuin syvyyksiä oli, synnyin minä, 

ennenkuin oli lähteitä, vedestä rikkaita.

25 Ennenkuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen 

kukkuloita, synnyin minä,

26 kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, 

ei maanpiirin tomujen alkuakaan.

27 Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun 

hän veti piirin syvyyden pinnalle,

28 kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun 

syvyyden lähteet saivat voiman,

29 kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät 

kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti 

maan perustukset,

JOHANNEKSEN 1:1 Alussa oli Sana, ja 

Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.

3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, 

ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä 

syntynyt on.

4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten 

valkeus.

JOHANNEKSEN 17:5 Ja nyt, Isä, kirkasta 

sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka 

minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin 

maailma olikaan.

JOHANNEKSEN 17:24 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.

KIRJE KOLOSSALAISILLE 1:15 ja hän 

on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen 
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ennen kaikkea luomakuntaa.

16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa 

ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja 

näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai 

herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on 

luotu hänen kauttansa ja häneen,

17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy 

kaikki voimassa.

18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, 

pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista 

nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa 

ensimmäinen.

19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys 

hänessä asuisi

KIRJE HEPREALAISILLE 1:1 Sittenkuin 

Jumala muinoin monesti ja monella tapaa 

oli puhunut isille profeettain kautta,

2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut 

meille Pojan kautta, jonka hän on pannut 

kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös 

on maailman luonut

3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily 

ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen 

kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan 

puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin 

oikealle puolelle korkeuksissa,

4 tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, 

kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin 

heidän.

5 Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on 

sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä 

päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä 

olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva 

minun Poikani"?

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 1:26; Psalmit 2:6; Miika 
5:1; Kirje Efesolaisille 1:10,11; Johanneksen 1:1,2.

A05 Messiaan suhde Isään.

SANANLASKUT 8:29 kun hän merelle 

asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi 

hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan 

perustukset,

30 silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin, 

ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin 

hänen edessänsä kaikin ajoin;

31 leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, ja 

ihastukseni olivat ihmislapset.

MATTEUKSEN 3:16 Kun Jeesus oli 

kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, 

taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan 

Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja 

laskeutuvan hänen päällensä.

17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: 

"Tämä on minun rakas Poikani, johon minä 

olen mielistynyt".

JOHANNEKSEN 1:1 Alussa oli Sana, ja 

Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.

3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, 

ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä 

syntynyt on.

JOHANNEKSEN 1:18 Ei kukaan ole 

Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen 

Poika, joka on Isän helmassa, on hänet 

ilmoittanut.

JOHANNEKSEN 4:34 Jeesus sanoi heille: 

"Minun ruokani on se, että minä teen 

lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa.

JOHANNEKSEN 5:19 Niin Jeesus vastasi 

ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä 

sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään 
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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.

Katso myös: Psalmit 40:7-9; Jesaja 42:1; Matteuksen 17:5; 
Johanneksen 12:28; Johanneksen 13:1; Johanneksen 16:28; Toinen 

Kirje Korinttilaisille 8:9.

B01 Messias on Jumalan Poika.

SANANLASKUT 30:4 Kuka on noussut 

taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on 

koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut 

vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen 

asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen 

nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen 

tiedät?

JESAJA 9:5 Sillä lapsi on meille syntynyt, 

poika on meille annettu, jonka hartioilla on 

herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen 

neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen 

isä, Rauhanruhtinas.

JEREMIA 23:6 Hänen päivinänsä 

pelastetaan Juuda ja Israel asuu 

turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, 

jolla häntä kutsutaan: 'Herra on meidän 

vanhurskautemme'.

JOHANNEKSEN 1:1 Alussa oli Sana, ja 

Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

JOHANNEKSEN 1:18 Ei kukaan ole 

Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen 

Poika, joka on Isän helmassa, on hänet 

ilmoittanut.

JOHANNEKSEN 3:13 Ei kukaan ole 

noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka 

taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on 

taivaassa.

KIRJE EFESOLAISILLE 4:9 Mutta että hän 

astui ylös, mitä se on muuta, kuin että 

hän oli astunut alaskin, maan alimpiin 

paikkoihin?

10 Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös 

astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, 

täyttääkseen kaikki.

Katso myös: Viides Mooseksen 30:3; Tuomarien Kirja 13:18; Job 
38:4; Psalmit 2:7; Jeremia 7:14; Matteuksen 1:21-23; Johanneksen 

6:46; Kirje Roomalaisille 10:6,7.
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B18 Messiaan pyhyys, kauneus ja kunnia.

KORKEA VEISU 5:16 Hänen suunsa on 

sula makeus, hän on pelkkää suloisuutta. 

Sellainen on minun rakkaani, sellainen on 

ystäväni, te Jerusalemin tyttäret."

PSALMIT 45:2 Veisuunjohtajalle; veisataan 

kuin: "Liljat"; koorahilaisten mietevirsi; laulu 

rakkaudesta. (45:2) Minun sydämeni tulvii 

ihania sanoja; minä lausun: kuninkaasta on 

minun lauluni, minun kieleni on kerkeän 

kirjurin kynä.

JOHANNEKSEN 3:29 Jolla on morsian, 

se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo 

ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän 

äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut 

täydelliseksi.

KIRJE GALATALAISILLE 2:20 ja minä 

elän, en enää minä, vaan Kristus elää 

minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen 

minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, 

joka on rakastanut minua ja antanut itsensä 

minun edestäni.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 4:16 

Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me 

uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla 

on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy 

rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala 

pysyy hänessä.

Katso myös: Korkea Veisu 1:2; Korkea Veisu 2:16; Korkea Veisu 
6:3; Matteuksen 11:19; Matteuksen 26:50; Luukkaan 7:34; 

Jaakobin Kirje 2:23.
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E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 2:2 Aikojen lopussa on 

Herran temppelin vuori seisova vahvana, 

ylimmäisenä vuorista, kukkuloista 

korkeimpana, ja kaikki pakanakansat 

virtaavat sinne.

3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: 

"Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, 

Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän 

opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme 

hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, 

Jerusalemista Herran sana".

PSALMIT 22:28 Kaikki maan ääret muistavat 

tämän ja palajavat Herran tykö; kaikki 

pakanain sukukunnat kumartavat häntä;

29 sillä Herran on kuninkuus, ja hän on 

hallitseva pakanoita.

JESAJA 49:22 Näin sanoo Herra, Herra: 

Katso, minä nostan käteni kansakuntien 

puoleen, kohotan lippuni kansoja kohti, 

niin he tuovat sinun poikasi sylissänsä ja 

kantavat sinun tyttäresi olkapäillään.

23 Kuninkaista tulee sinulle lastenhoitajat, 

heidän ruhtinattaristaan sinulle imettäjät. 

Sinun edessäsi he kumartuvat maahan 

kasvoillensa ja nuolevat tomun sinun 

jaloistasi. Silloin sinä tiedät, että minä olen 

Herra ja että ne, jotka minua odottavat, eivät 

häpeään joudu.

JEREMIA 3:17 Siihen aikaan sanotaan 

Jerusalemia Herran valtaistuimeksi, ja kaikki 

kansat kokoontuvat sinne, Jerusalemiin, 

Herran nimen tähden eivätkä enää vaella 

pahan sydämensä paatumuksessa.

SAKARJA 8:20 Näin sanoo Herra Sebaot: 

Vielä tulee kansoja, monien kaupunkien 

asukkaita,

21 ja toisen asukkaat menevät toiseen ja 

sanovat: 'Lähtekäämme, käykäämme 

etsimään Herran mielisuosiota, etsimään 

Herraa Sebaotia'. - 'Minäkin lähden.'

22 Ja monet kansat, väkevät pakanakansat, 

tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa 

Sebaotia, etsimään Herran mielisuosiota.

23 Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä 

tarttuu kymmenen miestä kaikista 

pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan 

miestä liepeeseen sanoen: 'Me tahdomme 

käydä teidän kanssanne, sillä me olemme 

kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne'."

JOHANNEKSEN 6:45 Profeetoissa on 

kirjoitettuna: `Ja he tulevat kaikki Jumalan 

opettamiksi`. Jokainen, joka on Isältä kuullut 

ja oppinut, tulee minun tyköni.

APOSTOLIEN TEOT 1:8 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".

KIRJE ROOMALAISILLE 15:18 sillä minä 

en rohkene puhua mistään muusta kuin 

siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat 

kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut 

sanalla ja teolla,

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 2:27 

Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette 

häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään 

opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen 

voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se 

opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja 
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niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää 

hänessä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 12:10 Ja minä 

kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: 

"Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän 

Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa 

valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka 

yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme 

edessä, on heitetty ulos.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:4 Kuka ei 

pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? 

Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat 

tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun 

vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 17:14 He 

sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on 

voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja 

kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut 

ja uskolliset voittavat hänen kanssansa."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:10 Ja hän 

vei minut hengessä suurelle ja korkealle 

vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, 

Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta 

Jumalan tyköä,

Katso myös: Psalmit 2:8; Psalmit 72:8,11,17-19; Psalmit 86:9; 
Psalmit 89:16-18; Psalmit 110:2; Jesaja 2:2,3; Jesaja 11:10; Jesaja 

27:15; Jesaja 30:29; Jesaja 49:6,7; Jesaja 50:4,5; Jesaja 51:4,5; 
Jesaja 54:13; Jesaja 55:5; Jesaja 60:3-14; Jeremia 16:19; Jeremia 

31:6; Jeremia 50:4,5; Daniel 2:44,45; Daniel 7:14,18,22,27; Hoosea 
2:23; Aamos 9:11,12; Miika 4:1-3; Sefanja 3:9,10; Sakarja 2:11; 

Sakarja 8:3; Sakarja 14:9; Malakia 1:11; Malakia 3:12; Apostolien 

Teot 13:46-48; Kirje Roomalaisille 10:18; Johanneksen Ilmestys 20.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 2:4 Ja hän tuomitsee 

pakanakansojen kesken, säätää oikeutta 

monille kansoille. Niin he takovat miekkansa 

vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei 

nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää 

opettele sotimaan.

JESAJA 60:18 Ei kuulu enää väkivaltaa 

sinun maassasi, ei tuhoa, ei turmiota sinun 

rajaisi sisällä, ja sinä kutsut pelastuksen 

muuriksesi ja kiitoksen portiksesi.

SAKARJA 9:10 Ja minä hävitän vaunut 

Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sodan 

jousi hävitetään, ja hän julistaa rauhan 

kansoille. Ja hänen hallituksensa ulottuu 

merestä mereen, Eufrat-virrasta hamaan 

maan ääriin.

JOHANNEKSEN 5:22 Sillä Isä ei 

myöskään tuomitse ketään, vaan hän on 

antanut kaiken tuomion Pojalle,

23 että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin 

he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita 

Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet 

lähettänyt.

APOSTOLIEN TEOT 17:31 Sillä hän on 

säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva 

maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen 

kautta, jonka hän siihen on määrännyt; 

ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, 

herättämällä hänet kuolleista."

JESAJA



187

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:11 Ja minä 

näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen 

hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on 

Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja 

sotii vanhurskaudessa.

Katso myös: Ensimmäinen Samuelin Kirja 2:10; Psalmit 46:10; 
Psalmit 72:3-7; Psalmit 82:8; Psalmit 96:13; Psalmit 110:6; Jesaja 
9:6; Jesaja 11:3-9; Jesaja 60:17; Hoosea 2:18; Jooel 3:10; Miika 4:3; 

Johanneksen Ilmestys 20.

B21 Messias on Valo.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 2:5 Jaakobin heimo, tulkaa, 

vaeltakaamme Herran valkeudessa.

JESAJA 30:26 Ja kuun valo on oleva kuin 

auringon valo, ja auringon valo on oleva 

seitsenkertainen, oleva niinkuin seitsemän 

päivän valo, sinä päivänä, jona Herra sitoo 

kansansa vammat ja parantaa siihen isketyt 

haavat.

JESAJA 49:6 hän sanoo: Liian vähäistä on 

sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa 

ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda 

takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut 

pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi 

pelastus maan ääriin asti.

LUUKKAAN 1:79 loistaen meille, jotka 

istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, 

ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle."

JOHANNEKSEN 8:12 Niin Jeesus taas 

puhui heille sanoen: "Minä olen maailman 

valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä 

vaella, vaan hänellä on oleva elämän 

valkeus".

JOHANNEKSEN 12:35 Niin Jeesus sanoi 

heille: "Vielä vähän aikaa valkeus on teidän 

keskuudessanne. Vaeltakaa, niin kauan kuin 

teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä 

valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, 

mihin hän menee.

36 Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa 

valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi 

tulisitte." Tämän Jeesus puhui ja meni pois 

ja kätkeytyi heiltä.

KIRJE ROOMALAISILLE 13:12 Yö 

on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. 

Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, 

ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.

KIRJE EFESOLAISILLE 5:8 Ennen te olitte 

pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. 

Vaeltakaa valkeuden lapsina

9 - sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja 

totuus on valkeuden hedelmä -

ENSIMMÄINEN KIRJE 

TESSALONIKALAISILLE 5:5 sillä 

kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän 

lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden 

lapsia.

6 Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, 

vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, 
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niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä 

on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen 

Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa 

meidät kaikesta synnistä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:23 Eikä 

kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä 

kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja 

sen lamppu on Karitsa.

24 Ja kansat tulevat vaeltamaan sen 

valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne 

kunniansa.

Katso myös: Psalmit 18:30; Psalmit 89:16; Jesaja 2:3; Jesaja 
42:6,16; Jesaja 50:10; Jesaja 51:4; Jesaja 60:1,3,19,20; Sakarja 

14:6,7.

A07 Han tulee olemaan Israelin Messias.

B14 Messias tekee tunnetuksi Jumalan 

kunnian.

E16 Messias siunaa kansansa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H11 Messias kirkastetaan.

     

JESAJA 4:2 Sinä päivänä on Herran 

vesa oleva Israelin pelastuneille kaunistus ja 

kunnia ja maan hedelmä heille korkeus ja 

loisto.

JEREMIA 23:5 Katso, päivät tulevat, sanoo 

Herra, jolloin minä herätän Daavidille 

vanhurskaan vesan; hän on hallitseva 

kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä 

oikeuden ja vanhurskauden maassa.

6 Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel 

asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, 

jolla häntä kutsutaan: 'Herra on meidän 

vanhurskautemme'.

JOOEL 3:18 Sinä päivänä vuoret 

tiukkuvat rypälemehua, ja kukkulat vuotavat 

maitoa; kaikissa Juudan puronotkoissa virtaa 

vettä, ja Herran huoneesta juoksee lähde, ja 

se kastelee Akasialaakson.

SAKARJA 6:12 ja sano hänelle näin: "Näin 

sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä 

Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja 

hän on rakentava Herran temppelin.

13 Herran temppelin hän on rakentava, ja 

valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on 

istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; hän 

on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan 

neuvo on vallitseva niitten molempien 

välillä.

LUUKKAAN 1:30 Niin enkeli sanoi hänelle: 

"Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut 

armon Jumalan edessä.

31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät 

pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi 

Jeesus.

32 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."

JOHANNEKSEN 15:5 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.

KIRJE GALATALAISILLE 5:22 Mutta 

Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, 

pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, 

uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
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JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:2 

Keskellä sen katua ja virran molemmilla 

puolilla oli elämän puu, joka kantoi 

kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi 

hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen 

tervehtymiseksi.

Katso myös: #1; #2; #3; Matteuksen 24:22; Johanneksen 1:14; 
Johanneksen 15:2-4,8,16; Toinen Kirje Korinttilaisille 4:6; Kirje 

Kolossalaisille 1:10; Toinen Pietarin Kirje 1:16; Johanneksen 
Ilmestys 7:9-14.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 4:3 Ja ne, jotka Siionissa ovat 

säilyneet ja Jerusalemissa jäljelle jääneet, 

kutsutaan pyhiksi, kaikki, jotka ovat 

kirjoitetut Jerusalemissa elävien lukuun -

JOOEL 3:16 Herra ärjyy Siionista ja antaa 

äänensä kuulua Jerusalemista, ja taivaat ja 

maa järkkyvät; mutta Herra on kansansa 

suoja, Israelin lasten turva.

17 Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, 

teidän Jumalanne, joka asun Siionissa, 

pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem on oleva 

pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi.

SAKARJA 14:20 Sinä päivänä on oleva 

hevosten kulkusissa kirjoitus: "Pyhitetty 

Herralle". Ja padat Herran temppelissä ovat 

uhrimaljain vertaisia, jotka ovat alttarin 

edessä.

21 Ja jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa 

on oleva pyhitetty Herralle Sebaotille, ja 

kaikki uhraajat tulevat ja ottavat niitä ja 

keittävät niissä. Eikä ole enää sinä päivänä 

yhtään kaupustelijaa Herran Sebaotin 

temppelissä.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:16 Mutta 

jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko 

taikina, ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös 

oksat.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:26 ja 

niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä."

KIRJE EFESOLAISILLE 1:4 niinkuin 

hän ennen maailman perustamista oli 

hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja 

nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,

KIRJE EFESOLAISILLE 5:26 että 

hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä 

pesten, sanan kautta,

27 saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna 

seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä 

ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan 

joka olisi pyhä ja nuhteeton.

KIRJE HEPREALAISILLE 12:14 Pyrkikää 

rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä 

ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa;

KIRJE HEPREALAISILLE 12:22 vaan te 

olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän 

Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin 

tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 3:5 Joka 

voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, 

enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä 

elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava 

JESAJA



190

hänen nimensä Isäni edessä ja hänen 

enkeliensä edessä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 13:8 Ja 

kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat 

sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu 

teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta 

maailman perustamisesta.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 17:8 Peto, 

jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, 

mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä 

kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, 

joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän 

kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, 

ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että 

se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on 

tuleva.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 20:15 Ja joka ei 

ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin 

tuliseen järveen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:27 Eikä 

sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä 

ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, 

vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut 

Karitsan elämänkirjaan.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 

22:15 Ulkopuolella ovat koirat ja 

velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja 

epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta 

rakastavat ja tekevät.

Katso myös: #1; #2; Toinen Mooseksen 32:32,33; Viides Mooseksen 
12:7,12; Hesekiel 13:9; Hesekiel 43:12; Hesekiel 44:9; Sakarja 

1:17; Matteuksen 21:12,13; Luukkaan 10:20; Johanneksen 17:17; 
Apostolien Teot 13:48; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 3:16; 

Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 6:9-11; Kirje Efesolaisille 2:19-
22; Kirje Filippiläisille 4:3; Kirje Kolossalaisille 3:12; Ensimmäinen 

Pietarin Kirje 2:9; Johanneksen Ilmestys 18:11-15.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 4:4 silloin kun Herra on pessyt 

pois Siionin tytärten saastan ja huuhtonut 

Jerusalemista sen verenviat tuomion ja 

puhdistuksen hengellä.

5 Ja Herra luo Siionin vuorelle koko 

asuinsijansa ylle ja sen juhlakokousten 

ylle pilven päivän ajaksi ja savun ynnä 

tulenliekin hohteen yöksi, sillä kaiken 

kirkkauden yllä on oleva peite

6 ja verho varjoamassa päivän helteeltä sekä 

turvaamassa ja suojaamassa rajuilmalta ja 

sateelta.

PSALMIT 87:2 Siionin portteja, Herra 

rakastaa enemmän kuin Jaakobin kaikkia 

muita asuinsijoja.

3 On kunniakasta, mitä sinusta sanotaan, sinä 

Jumalan kaupunki: - Sela. -

JESAJA 31:5 Niinkuin liitelevät linnut, 

niin varjelee Herra Sebaot Jerusalemia - 

varjelee ja pelastaa, säästää ja vapahtaa.

JESAJA 33:20 Katso Siionia, juhliemme 

kaupunkia. Sinun silmäsi näkevät 

Jerusalemin, rauhaisan asuinsijan, 

telttamajan, jota ei muuteta, jonka vaarnoja 

ei ikinä reväistä irti, jonka köysistä ei 

yhtäkään katkaista.

HESEKIEL 36:25 Ja minä vihmon teidän 

päällenne puhdasta vettä, niin että te 

puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne 

ja kaikista kivijumalistanne minä teidät 

puhdistan.

26 Ja minä annan teille uuden sydämen, 

ja uuden hengen minä annan teidän 

sisimpäänne. Minä poistan teidän 
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ruumiistanne kivisydämen ja annan teille 

lihasydämen.

27 Henkeni minä annan teidän sisimpäänne 

ja vaikutan sen, että te vaellatte minun 

käskyjeni mukaan, noudatatte minun 

oikeuksiani ja pidätte ne.

28 Niin te saatte asua maassa, jonka minä 

annoin teidän isillenne; ja te olette minun 

kansani, ja minä olen teidän Jumalanne.

29 Minä vapahdan teidät kaikista 

saastaisuuksistanne. Ja minä kutsun esiin 

viljan ja teen sen runsaaksi enkä anna teille 

nälänhätää.

SAKARJA 12:8 Sinä päivänä on Herra 

suojaava Jerusalemin asukkaita; ja 

kompastuvainen heidän seassansa on sinä 

päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin 

suku on oleva niinkuin jumal'olento, 

niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä.

SAKARJA 13:1 Sinä päivänä on Daavidin 

suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin 

lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.

2 Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä 

hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä 

niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja 

saastaisuuden hengen minä ajan maasta 

pois.

MATTEUKSEN 3:11 Minä kastan teidät 

vedellä parannukseen, mutta se, joka minun 

jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, 

jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen 

kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä 

Hengellä ja tulella.

12 Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän 

puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa 

nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa 

sammumattomassa tulessa."

JOHANNEKSEN 16:8 Ja kun hän tulee, 

niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin 

ja vanhurskauden ja tuomion:

9 synnin, koska he eivät usko minuun;

10 vanhurskauden, koska minä menen Isän 

tykö, ettekä te enää minua näe;

11 ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas 

on tuomittu.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

6:11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; 

mutta te olette vastaanottaneet peson, te 

olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut 

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 

1:5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta 

todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten 

esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! 

Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt 

meidät synneistämme verellänsä

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:14 Ja minä 

sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen". Ja 

hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä 

suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat 

pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan 

veressä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 14:1 Ja minä 

näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, 

ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä 

tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen 

nimensä ja hänen Isänsä nimi.

Katso myös: #1; #2; #5; Toinen Mooseksen 13:21,22; Psalmit 
27:5; Psalmit 78:14; Psalmit 91:1; Sananlaskut 18:10; Jesaja 25:4; 
Jesaja 26:20; Jesaja 37:35; Jeremia 16:19; Hesekiel 11:16; Hesekiel 

16:6-9; Hesekiel 22:15,18-22; Hesekiel 24:7-14; Jooel 3:16-21; 
Sakarja 2:5-10; Matteuksen 18:20; Matteuksen 23:37; Matteuksen 
28:20; Johanneksen Ilmestys 7:15,16; Johanneksen Ilmestys 11:15; 

Johanneksen Ilmestys 20.
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A08 Messiaan nimet ja tittelit.

F03 Messias torjutaan.

JESAJA 5:1 Minä laulan ystävästäni, 

laulan rakkaani laulun hänen 

viinitarhastaan. Ystävälläni oli viinitarha 

lihavalla vuorenrinteellä.

2 Hän kuokki ja kivesi sen ja istutti siihen 

jaloja köynnöksiä, rakensi sen keskelle 

tornin ja hakkasi sinne myös kuurnan. Ja 

hän odotti sen kasvavan rypäleitä, mutta se 

kasvoi villimarjoja.

PSALMIT 80:15 Jumala Sebaot, käänny 

takaisin, katso alas taivaasta ja näe; ota 

hoitaaksesi tämä viinipuu

16 ja suojaa se, minkä sinun oikea kätesi istutti, 

tämä taimi, jonka kasvatit suureksi itseäsi 

varten.

JEREMIA 2:21 Minä olin istuttanut sinut 

jaloksi viiniköynnökseksi, puhtaimmasta 

siemenestä; kuinka olet muuttunut minulle 

vieraan viinipuun villiköynnöksiksi?

MATTEUKSEN 21:33 Kuulkaa toinen 

vertaus: Oli perheenisäntä, joka istutti 

viinitarhan ja teki aidan sen ympärille ja 

kaivoi siihen viinikuurnan ja rakensi tornin; 

ja hän vuokrasi sen viinitarhureille ja 

matkusti muille maille.

34 Ja kun hedelmäin aika lähestyi, lähetti 

hän palvelijoitansa viinitarhurien luokse 

perimään hänelle tulevat hedelmät.

35 Mutta viinitarhurit ottivat kiinni hänen 

palvelijansa; minkä he pieksivät, minkä 

tappoivat, minkä kivittivät.

36 Vielä hän lähetti toisia palvelijoita, useampia 

kuin ensimmäiset; ja näille he tekivät 

samoin.

37 Mutta viimein hän lähetti heidän luokseen 

poikansa sanoen: 'Minun poikaani he 

kavahtavat'.

38 Mutta kun viinitarhurit näkivät pojan, 

sanoivat he keskenänsä: 'Tämä on perillinen; 

tulkaa, tappakaamme hänet, niin me 

saamme hänen perintönsä'.

39 Ja he ottivat hänet kiinni ja heittivät ulos 

viinitarhasta ja tappoivat.

JOHANNEKSEN 3:29 Jolla on morsian, 

se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo 

ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän 

äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut 

täydelliseksi.

JOHANNEKSEN 15:1 Minä olen totinen 

viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.

Katso myös: Viides Mooseksen 32:32,33; Psalmit 80:8; Korkea 
Veisu 2:8,16; Korkea Veisu 5:2,16; Korkea Veisu 6:3; Jesaja 5:7; 
Jesaja 27:2,3; Hoosea 10:1; Markuksen 12:1-9; Luukkaan 13:7; 

Johanneksen 2:1-11; Kirje Roomalaisille 9:4,5.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 6:1 Kuningas Ussian 

kuolinvuotena minä näin Herran istuvan 

korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen 

vaatteensa liepeet täyttivät temppelin.

2 Serafit seisoivat hänen ympärillään; kullakin 

oli kuusi siipeä: kahdella he peittivät 

kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, ja 

kahdella he lensivät.

3 Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat: 

"Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot; kaikki maa 

on täynnä hänen kunniaansa".

4 Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän 

huutonsa äänestä, ja huone täyttyi savulla.
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MATTEUKSEN 25:31 Mutta kun Ihmisen 

Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki 

enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu 

kirkkautensa valtaistuimelle.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 4:11 "Sinä, 

meidän Herramme ja meidän Jumalamme, 

olet arvollinen saamaan ylistyksen ja 

kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut 

kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa 

ja ovat luodut".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:3 Ja he 

veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, 

virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja 

ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, 

Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat 

sinun tiesi, sinä kansojen kuningas.

4 Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun 

nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä 

kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, 

koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki 

tulleet."

Katso myös: #1; Toinen Mooseksen 24:10,11; Neljäs Mooseksen 
12:8; Ensimmäinen Kuningasten Kirja 8:10,11; Psalmit 
24:7-10; Hesekiel 1:25-28; Daniel 7:9; Johanneksen 1:18; 

Ensimmäinen Kirje Timoteukselle 6:16; Johanneksen Ilmestys 
4:1-11; Johanneksen Ilmestys 5:1,7; Johanneksen Ilmestys 6:16; 

Johanneksen Ilmestys 7:11,12.

F14 Messiaaseen ei uskota.

JESAJA 6:9 Niin hän sanoi: "Mene ja 

sano tälle kansalle: 'Kuulemalla kuulkaa, 

älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, 

älkääkä käsittäkö'.

10 Paaduta tämän kansan sydän, koveta 

sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se 

näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei 

ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi ja 

parannetuksi tulisi."

JOHANNEKSEN 12:39 Sentähden he eivät 

voineet uskoa, koska Esaias on vielä sanonut:

40 "Hän on sokaissut heidän silmänsä ja 

paaduttanut heidän sydämensä, että he 

eivät näkisi silmillään eivätkä ymmärtäisi 

sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä 

heitä parantaisi".

41 Tämän Esaias sanoi, kun hän näki hänen 

kirkkautensa ja puhui hänestä.

APOSTOLIEN TEOT 28:24 Niin se, mitä 

sanottiin, sai toiset vakuutetuiksi, mutta 

toiset eivät uskoneet.

25 Ja kun he olivat keskenään erimielisiä, 

erosivat he toisistaan, Paavalin sanoessa 

ainoastaan nämä sanat: "Oikein on Pyhä 

Henki puhunut profeetta Esaiaan kautta 

teidän isillenne,

26 sanoen: `Mene tämän kansan luo ja sano: 

Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, 

näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö.

27 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja 

korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä 

he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi 

silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät 

ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja 

etten minä heitä parantaisi.`

Katso myös: Viides Mooseksen 2:30; Jesaja 6:5; Jesaja 
29:10,13; Jesaja 30:8-11; Jesaja 63:17; Hesekiel 3:6-11; Hoosea 
1:9; Matteuksen 13:14,15; Markuksen 4:12; Luukkaan 8:10; 

Apostolien Teot 28:26,27; Kirje Roomalaisille 11:8; Toinen Kirje 
Korinttilaisille 2:16.

B03 Messias on ihmisen Poika.

C04 Messiaan elämä ennen Hänen 

ensimmäistä julkisuuteen astumista.

     

JESAJA 7:14 Sentähden Herra itse antaa 
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teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi 

ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen 

Immanuel.

15 Voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin 

hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan 

hyvän;

16 sillä ennenkuin poika on oppinut 

hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän, 

tulee autioksi maa, jonka kahta kuningasta 

sinä kauhistut.

MATTEUKSEN 1:20 Mutta kun hän tätä 

ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa 

Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin 

poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, 

vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, 

on Pyhästä Hengestä.

21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on 

annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on 

vapahtava kansansa heidän synneistänsä."

22 Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi 

toteen, minkä Herra on puhunut profeetan 

kautta, joka sanoo:

23 "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää 

pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", 

mikä käännettynä on: Jumala meidän 

kanssamme.

MATTEUKSEN 16:15 Hän sanoi heille: 

"Kenenkä te sanotte minun olevan?"

16 Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet 

Kristus, elävän Jumalan Poika".

MATTEUKSEN 18:20 Sillä missä kaksi 

tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, 

siinä minä olen heidän keskellänsä."

MATTEUKSEN 28:20 ja opettamalla heitä 

pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt 

teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän 

kanssanne joka päivä maailman loppuun 

asti."

LUUKKAAN 1:30 Niin enkeli sanoi hänelle: 

"Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut 

armon Jumalan edessä.

31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät 

pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi 

Jeesus.

32 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; sentähden myös se pyhä, mikä 

syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

JOHANNEKSEN 1:15 Johannes todisti 

hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta 

minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, 

on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut 

ennen kuin minä."

JOHANNEKSEN 14:15 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.
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JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:3 Ja 

minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta 

sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten 

keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, 

ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on 

oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 3:15; Jesaja 9:5; Luukkaan 
2:40-52; Johanneksen 1:1,2,14; Ensimmäinen Kirje Timoteukselle 

3:16.

E25 essiaseen uskotaan ja Häntä ylistetään.

F03 Messias torjutaan.

JESAJA 8:13 Herra Sebaot pitäkää pyhänä, 

häntä te peljätkää ja kauhistukaa.

14 Ja hän on oleva pyhäkkö, hän loukkauskivi 

ja kompastuksen kallio molemmille Israelin 

huonekunnille, paula ja ansa Jerusalemin 

asukkaille.

15 Monet heistä kompastuvat ja kaatuvat ja 

ruhjoutuvat, monet kiedotaan ja vangitaan.

MATTEUKSEN 11:6 Ja autuas on se, 

joka ei loukkaannu minuun."

MATTEUKSEN 13:57 Ja he 

loukkaantuivat häneen. Mutta Jeesus sanoi 

heille: "Ei ole profeetta halveksittu muualla 

kuin kotikaupungissaan ja kodissaan".

LUUKKAAN 2:34 Ja Simeon siunasi heitä ja 

sanoi Marialle, hänen äidilleen: "Katso, tämä 

on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi 

monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan 

sanotaan

LUUKKAAN 20:17 Mutta hän katsahti heihin 

ja sanoi: "Mitä siis on tämä kirjoitus: `Se 

kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut 

kulmakiveksi`?

18 Jokainen, joka kaatuu siihen kiveen, 

ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen 

se murskaa."

LUUKKAAN 21:35 niinkuin paula; sillä se on 

saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä 

asuvat.

KIRJE ROOMALAISILLE 9:31 mutta 

Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei 

ole sitä lakia saavuttanut.

32 Minkätähden? Sentähden, ettei se 

tapahtunut uskosta, vaan ikäänkuin teoista; 

sillä he loukkautuivat loukkauskiveen,

33 niinkuin kirjoitettu on: "Katso, minä panen 

Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen 

kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään 

joudu".

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:7 

Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta 

niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka 

rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi"

Katso myös: Hesekiel 11:16; Matteuksen 15:14; Matteuksen 21:43-
45; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 1:23,24.

E02 Messiaan palveluksen paikka.

JESAJA 8:23 Mutta ei jää pimeään se, 

mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan 

hän saattoi halveksituksi Sebulonin maan 

ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa 

hän saattaa kunniaan merentien, Jordanin 

tuonpuoleisen maan, pakanain alueen.

MATTEUKSEN 2:22 Mutta kun hän 

kuuli, että Arkelaus hallitsi Juudeaa isänsä 
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Herodeksen jälkeen, niin hän pelkäsi mennä 

sinne. Ja hän sai unessa Jumalalta käskyn ja 

lähti Galilean alueelle.

23 Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan 

kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret; 

että kävisi toteen, mikä profeettain 

kautta on puhuttu: "Hän on kutsuttava 

Nasaretilaiseksi".

MATTEUKSEN 4:12 Mutta kun Jeesus 

kuuli, että Johannes oli pantu vankeuteen, 

poistui hän Galileaan.

13 Ja hän jätti Nasaretin ja meni asumaan 

Kapernaumiin, joka on meren rannalla, 

Sebulonin ja Naftalin alueella;

14 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta 

Esaiaan kautta, joka sanoo:

15 Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, 

Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain 

Galilea -

JOHANNEKSEN 1:45 Filippus tapasi 

Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme 

löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat 

ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, 

Nasaretista".

46 Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista 

tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: 

"Tule ja katso".

B21 Messias on Valo.

E15 Messias tuo hyviä uutisia.

JESAJA 9:1 Kansa, joka pimeydessä 

vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka 

asuvat kuoleman varjon maassa, niille 

loistaa valkeus.

2 Sinä lisäät kansan, annat sille suuren 

ilon; he iloitsevat sinun edessäsi, niinkuin 

elonaikana iloitaan, niinkuin saaliinjaossa 

riemuitaan.

3 Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän 

olkainsa vitsan ja heidän käskijänsä sauvan 

sinä särjet niinkuin Midianin päivänä;

MATTEUKSEN 4:16 kansa, joka 

pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja 

jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, 

niille koitti valkeus".

LUUKKAAN 1:76 Ja sinä, lapsukainen, olet 

kutsuttava Korkeimman profeetaksi, sillä 

sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi 

hänen teitään,

77 antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen 

tuntemisen heidän syntiensä 

anteeksisaamisessa,

78 meidän Jumalamme sydämellisen 

laupeuden tähden, jonka kautta meidän 

puoleemme katsoo aamun koitto 

korkeudesta,

79 loistaen meille, jotka istumme pimeydessä 

ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän 

jalkamme rauhan tielle."

JOHANNEKSEN 1:1 Alussa oli Sana, ja 

Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.

3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, 

ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä 

syntynyt on.

4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten 

valkeus.

5 Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei 

sitä käsittänyt.

JOHANNEKSEN 8:12 Niin Jeesus taas 

puhui heille sanoen: "Minä olen maailman 
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valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä 

vaella, vaan hänellä on oleva elämän 

valkeus".

JOHANNEKSEN 12:35 Niin Jeesus sanoi 

heille: "Vielä vähän aikaa valkeus on teidän 

keskuudessanne. Vaeltakaa, niin kauan kuin 

teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä 

valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, 

mihin hän menee.

36 Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa 

valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi 

tulisitte." Tämän Jeesus puhui ja meni pois 

ja kätkeytyi heiltä.

46 Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, 

ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi 

pimeyteen.

KIRJE EFESOLAISILLE 5:8 Ennen te olitte 

pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. 

Vaeltakaa valkeuden lapsina

Katso myös: Jesaja 50:10; Jesaja 60:1-3,19; Luukkaan 2:32; 
Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:9; Johanneksen 1:5-7.

A08 Messiaan nimet ja tittelit.

B03 Messias on ihmisen Poika.

C01 Messiaan profetoitu syntymä.

H04 Messiaan valtaistuin.

H10 Iankaikkisen rauhan Valtakunnan profetia.

JESAJA 9:5 Sillä lapsi on meille syntynyt, 

poika on meille annettu, jonka hartioilla on 

herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen 

neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen 

isä, Rauhanruhtinas.

6 Herraus on oleva suuri ja rauha 

loppumaton Daavidin valtaistuimella ja 

hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja 

vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt 

ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on 

sen tekevä.

MATTEUKSEN 1:23 "Katso, neitsyt 

tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle 

on annettava nimi Immanuel", mikä 

käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.

MATTEUKSEN 9:15 Niin Jeesus sanoi 

heille: "Eiväthän häävieraat voi surra, 

niinkauan kuin ylkä on heidän kanssaan? 

Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan 

heiltä pois, ja silloin he paastoavat.

MATTEUKSEN 28:18 Ja Jeesus tuli 

heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 

maan päällä.

MARKUKSEN 10:33 Katso, me 

menemme ylös Jerusalemiin, ja 

Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja 

kirjanoppineitten käsiin, ja he tuomitsevat 

hänet kuolemaan ja antavat hänet pakanain 

käsiin;

LUUKKAAN 1:32 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."

LUUKKAAN 1:35 Enkeli vastasi ja sanoi 

hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, 

ja Korkeimman voima varjoaa sinut; 

sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää 

kutsuttaman Jumalan Pojaksi.
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LUUKKAAN 2:10 Mutta enkeli sanoi heille: 

"Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan 

teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle 

kansalle:

11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, 

joka on Kristus, Herra, Daavidin 

kaupungissa.

JOHANNEKSEN 1:1 Alussa oli Sana, ja 

Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

JOHANNEKSEN 1:18 Ei kukaan ole 

Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen 

Poika, joka on Isän helmassa, on hänet 

ilmoittanut.

JOHANNEKSEN 1:29 Seuraavana päivänä 

hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: 

"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 

maailman synnin!

JOHANNEKSEN 4:25 Nainen sanoi 

hänelle: "Minä tiedän, että Messias on 

tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun 

hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki".

26 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen se, minä, 

joka puhun sinun kanssasi".

JOHANNEKSEN 10:11 Minä olen se hyvä 

paimen. Hyvä paimen antaa henkensä 

lammasten edestä.

APOSTOLIEN TEOT 4:26 Maan kuninkaat 

nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen 

Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan.`

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

15:45 Niin on myös kirjoitettu: 

"Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, 

tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli 

eläväksitekevä henki.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 4:4 

niissä uskottomissa, joiden mielet tämän 

maailman jumala on niin sokaissut, ettei 

heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen 

kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on 

Jumalan kuva.

KIRJE EFESOLAISILLE 1:20 jonka hän 

vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet 

kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa 

taivaissa,

21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa 

ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, 

mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä 

maailmanajassa, vaan myös tulevassa.

22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa 

alle ja antanut hänet kaiken pääksi 

seurakunnalle,

KIRJE EFESOLAISILLE 2:14 Sillä 

hän on meidän rauhamme, hän, joka teki 

molemmat yhdeksi ja purki erottavan 

väliseinän, nimittäin vihollisuuden,

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:7 vaan tyhjensi 

itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten 

kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan 

sellaiseksi kuin ihminen;

TOINEN KIRJE TESSALONIKALAISILLE 

3:16 Mutta itse rauhan Herra antakoon 

teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra 

olkoon kaikkien teidän kanssanne.

ENSIMMÄINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 

2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös 

välimies Jumalan ja ihmisten välillä, 

ihminen Kristus Jeesus,
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TOINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 

4:8 Tästedes on minulle talletettuna 

vanhurskauden seppele, jonka Herra, 

vanhurskas tuomari, on antava minulle 

sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan 

myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään 

rakastavat.

KIRJE HEPREALAISILLE 1:3 ja 

joka, ollen hänen kirkkautensa säteily 

ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen 

kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan 

puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin 

oikealle puolelle korkeuksissa,

KIRJE HEPREALAISILLE 4:14 Kun 

meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi 

taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, 

niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.

KIRJE HEPREALAISILLE 5:6 niinkuin 

hän toisessakin paikassa sanoo: "Sinä 

olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin 

järjestyksen mukaan".

KIRJE HEPREALAISILLE 12:2 silmät 

luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, 

Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon 

sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja 

istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:6 

Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä 

lasken Siioniin valitun kiven, kalliin 

kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole 

häpeään joutuva".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 

1:5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta 

todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten 

esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! 

Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt 

meidät synneistämme verellänsä

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:8 "Minä 

olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja 

joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:11 Ja minä 

näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen 

hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on 

Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja 

sotii vanhurskaudessa.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:16 Ja hänellä 

on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: 

"Kuningasten Kuningas ja herrain Herra".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:16 Minä, 

Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä 

teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin 

juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas 

kointähti."

Katso myös: Tuomarien Kirja 13:18; Ensimmäinen Samuelin 
Kirja 7:16; Psalmit 2:8; Psalmit 72:8-11; Psalmit 89:36-38; Jesaja 
7:14; Jeremia 33:15-17; Daniel 2:44; Daniel 7:14,27; Johanneksen 

18:37; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 15:24-28; Kirje 
Efesolaisille 1:20-22.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 10:20 Sinä päivänä ei Israelin 

jäännös eivätkä Jaakobin heimon pelastuneet 

enää turvaudu lyöjäänsä, vaan totuudessa he 

turvautuvat Herraan, Israelin Pyhään.

21 Jäännös palajaa, Jaakobin jäännös, väkevän 

Jumalan tykö.

22 Sillä vaikka sinun kansasi, Israel, olisi kuin 

meren hiekka, on siitä palajava ainoastaan 

jäännös. Päätetty on hävitys, joka tulee, 
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vanhurskautta tulvillaan.

PSALMIT 53:7 Oi, että Israelille tulisi 

pelastus Siionista! Kun Jumala kääntää 

kansansa kohtalon, silloin Jaakob 

riemuitsee, Israel iloitsee.

JESAJA 1:9 Ellei Herra Sebaot olisi 

jättänyt meistä jäännöstä, olisi meidän 

käynyt pian kuin Sodoman, olisimme tulleet 

Gomorran kaltaisiksi.

JESAJA 12:6 Huutakaa ja riemuitkaa, 

Siionin asukkaat, sillä suuri on teidän 

keskellänne Israelin Pyhä."

HOOSEA 1:9 Ja Herra sanoi: "Pane 

hänelle nimeksi Loo-Ammi, sillä te ette ole 

minun kansani, enkä minä tahdo olla teidän 

omanne.

10 Mutta israelilaisten luku on oleva niinkuin 

meren hiekka, jota ei voi mitata eikä lukea. 

Ja siinä paikassa, jossa heille on sanottu: 'Te 

ette ole minun kansani', heille sanotaan: 

'Elävän Jumalan lapset!'

SAKARJA 10:9 Kun minä sirotan heidät 

kansojen sekaan, muistavat he minua 

kaukaisissa maissa; ja he lastensa kanssa 

saavat elää ja palata takaisin.

KIRJE ROOMALAISILLE 9:25 niinkuin 

hän myös Hoosean kirjassa sanoo: "Minä 

olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut 

minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei 

ollut minun rakkaani.

26 Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa 

heille on sanottu: `Te ette ole minun 

kansani`, siinä heitä kutsutaan elävän 

Jumalan lapsiksi."

27 Mutta Esaias huudahtaa Israelista: "Vaikka 

Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren 

hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös.

28 Sillä sanansa on Herra toteuttava maan 

päällä lopullisesti ja rutosti."

29 Niinkuin Esaias myös on ennustanut: 

"Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meille 

siementä, niin meidän olisi käynyt niinkuin 

Sodoman, ja me olisimme tulleet Gomorran 

kaltaisiksi".

KIRJE ROOMALAISILLE 11:5 Samoin 

on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös 

armon valinnan mukaan.

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette 

olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 

Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 

luku on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä."

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 3:14 

Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä 

tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton 

kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, 

sillä vasta Kristuksessa se katoaa.

15 Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, 

on peite heidän sydämensä päällä;

16 mutta kun heidän sydämensä kääntyy 

Herran tykö, otetaan peite pois.
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Katso myös: #1; #2; #3; #4.

A03 Messias on Daavidin jälkeläinen.

B04 Messiaan Jumalalliset ominaisuudet.

B05 Messias on täynnä Pyhää Henkeä.

C01 Messiaan profetoitu syntymä.

JESAJA 11:1 Mutta Iisain kannosta 

puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa.

2 Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, 

viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja 

voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.

3 Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse 

silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan 

kuulolta,

MATTEUKSEN 3:16 Kun Jeesus oli 

kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, 

taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan 

Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja 

laskeutuvan hänen päällensä.

17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: 

"Tämä on minun rakas Poikani, johon minä 

olen mielistynyt".

LUUKKAAN 2:52 Ja Jeesus varttui viisaudessa 

ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten 

edessä.

JOHANNEKSEN 3:34 Sillä hän, jonka 

Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan 

sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla.

35 Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki 

hänen käteensä.

36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen 

elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, 

se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha 

pysyy hänen päällänsä."

JOHANNEKSEN 16:13 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.

APOSTOLIEN TEOT 10:37 sen sanan, joka 

lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, 

sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, 

sen te tiedätte;

38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä 

ja voimalla oli voidellut Jeesuksen 

Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja 

teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan 

joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

APOSTOLIEN TEOT 13:21 Ja sitten he 

anoivat kuningasta, ja Jumala antoi heille 

Saulin, Kiisin pojan, miehen Benjaminin 

sukukunnasta, neljäksikymmeneksi 

vuodeksi.

22 Mutta hän pani hänet viralta ja herätti heille 

kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti 

ja sanoi: `Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain 

pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on 

tekevä kaikessa minun tahtoni`.

23 Tämän jälkeläisistä on Jumala lupauksensa 

mukaan antanut tulla Jeesuksen Israelille 

Vapahtajaksi,

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

1:30 Mutta hänestä on teidän olemisenne 

Kristuksessa Jeesuksessa, joka on 

tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja 

vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja 

lunastukseksi,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 4:5 Ja 

valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja 
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ukkosen jylinää; ja valtaistuimen edessä 

paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne 

seitsemän Jumalan henkeä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:6 Ja minä 

näin, että valtaistuimen ja niiden neljän 

olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, 

ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän 

sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat 

ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt 

kaikkeen maailmaan.

Katso myös: Jesaja 42:1; Jesaja 59:21; Jesaja 61:1; Matteuksen 
12:25; Matteuksen 13:54; Luukkaan 2:40,52; Luukkaan 3:21,22; 

Johanneksen 1:32,33; Kirje Efesolaisille 1:17,18; Toinen Kirje 
Timoteukselle 1:7; Johanneksen Ilmestys 3:1.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 11:4 vaan tuomitsee vaivaiset 

vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta 

maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö 

maata, surmaa jumalattomat huultensa 

henkäyksellä.

5 Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja 

totuus hänen lanteittensa side.

JEREMIA 23:5 Katso, päivät tulevat, sanoo 

Herra, jolloin minä herätän Daavidille 

vanhurskaan vesan; hän on hallitseva 

kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä 

oikeuden ja vanhurskauden maassa.

6 Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel 

asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, 

jolla häntä kutsutaan: 'Herra on meidän 

vanhurskautemme'.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

6:7 totuuden sanassa, Jumalan voimassa, 

vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä 

ja vasemmassa;

KIRJE EFESOLAISILLE 6:14 Seisokaa 

siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon 

pukunanne vanhurskauden haarniska,

TOINEN KIRJE TESSALONIKALAISILLE 2:8 

niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra 

Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja 

tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:16 Ja hänellä 

oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja 

hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä 

miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin 

aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:11 Ja minä 

näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen 

hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on 

Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja 

sotii vanhurskaudessa.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:15 Ja 

hänen suustaan lähtee terävä miekka, että 

hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva 

heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee 

kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden 

viinikuurnan.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 20:11 Ja minä 

näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä 

istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas 

pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.

12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, 

seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat 

avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on 

elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen 

perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, 
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tekojensa mukaan.

Katso myös: #1; #2; #5; Ensimmäinen Pietarin Kirje 4:1; 
Johanneksen Ilmestys 1:13.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H10 Iankaikkisen rauhan Valtakunnan profetia.

     

JESAJA 11:6 Silloin susi asuu karitsan 

kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; 

vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat 

yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa.

7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden 

vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja 

jalopeura syö rehua kuin raavas.

8 Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, 

ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon 

luolaan.

9 Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä 

pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä 

Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät 

meren.

HABAKUK 2:14 Sillä maa on oleva täynnä 

Herran kunnian tuntemusta, niinkuin vedet 

peittävät meren.

SAKARJA 14:8 Sinä päivänä elävät vedet 

virtaavat Jerusalemista: toiset puolet niistä 

Idänmerta kohti, toiset puolet Länsimerta 

kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet.

9 Herra on oleva koko maan kuningas. 

Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen 

nimensä yksi.

MATTEUKSEN 5:44 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.

APOSTOLIEN TEOT 2:44 Ja kaikki, jotka 

uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea 

yhteisenä,

45 ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat 

kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.

46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti 

pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja 

nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen 

yksinkertaisuudella,

47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan 

suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä 

joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

KIRJE ROOMALAISILLE 14:17 sillä ei 

Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, 

vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä 

Hengessä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

Katso myös: #1; #5; #6; #7; Job 5:23; Ensimmäinen Kirje 
Korinttilaisille 6:9-11; Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 5:15; 

Johanneksen Ilmestys 5:9,10; Johanneksen Ilmestys 20:2-6.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

     

JESAJA 11:10 Sinä päivänä pakanat etsivät 

Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, 

ja hänen asumuksensa on oleva kunniata 

täynnä.
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11 Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran 

ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen 

kansansa jäännöksen, joka on jäljellä 

Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, 

Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja 

merensaarilla.

12 Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa 

Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan 

hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä 

äärestä.

KORKEA VEISU 5:10 Minun rakkaani on 

valkoinen ja punainen, kymmentä tuhatta 

jalompi.

JESAJA 59:19 Ja päivän laskun äärillä 

he pelkäävät Herran nimeä ja päivän 

koittamilla hänen kunniaansa. Sillä se tulee 

kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa 

eteenpäin.

JOHANNEKSEN 11:51 Mutta sitä hän ei 

sanonut itsestään, vaan koska hän oli sinä 

vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että 

Jeesus oli kuoleva kansan edestä,

52 eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan 

myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat 

Jumalan lapset.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:15 Sillä 

jos heidän hylkäämisensä on maailmalle 

sovitukseksi, mitä heidän armoihin-

ottamisensa on muuta kuin elämä 

kuolleista?

KIRJE ROOMALAISILLE 11:22 Katso siis 

Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan 

ankaruutta langenneita kohtaan, mutta 

hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen 

hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin 

hakataan pois.

23 Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää 

epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä 

Jumala on voimallinen oksastamaan ne 

jälleen.

24 Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta 

metsäöljypuusta ja vasten luontoa 

oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa 

ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat 

oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!

25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi 

oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 

Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 

luku on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

KIRJE ROOMALAISILLE 15:9 mutta että 

pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet 

Jumalaa, niinkuin kirjoitettu on: "Sentähden 

minä ylistän sinua pakanain seassa ja 

veisaan kiitosta sinun nimellesi".

10 Ja vielä on sanottu: "Riemuitkaa, te pakanat, 

hänen kansansa kanssa".

11 Ja taas: "Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ja 

ylistäkööt häntä kaikki kansat".

12 Ja myös Esaias sanoo: "On tuleva Iisain 

juurivesa, hän, joka nousee hallitsemaan 

pakanoita; häneen pakanat panevat 

toivonsa".

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

3:16 mutta kun heidän sydämensä kääntyy 

Herran tykö, otetaan peite pois.

KIRJE HEPREALAISILLE 4:9 Niin 
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on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti 

tuleva.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:9 ja he 

veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet 

arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen 

sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi 

ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset 

kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista 

ja kansanheimoista

10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme 

kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat 

hallitsemaan maan päällä".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:16 Minä, 

Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä 

teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin 

juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas 

kointähti."

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5.

B14 Messias tekee tunnetuksi Jumalan 

kunnian.

E18 Messias elää kansansa keskellä.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 12:1 Sinä päivänä sinä sanot: 

"Minä kiitän sinua, Herra, sillä sinä olit 

minuun vihastunut, mutta sinun vihasi 

asettui, ja sinä lohdutit minua.

2 Katso, Jumala on minun pelastukseni; minä 

olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra 

on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän 

tuli minulle pelastukseksi."

3 Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen 

lähteistä.

4 Ja sinä päivänä te sanotte: "Kiittäkää 

Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää 

hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansain 

keskuudessa, tunnustakaa, että hänen 

nimensä on korkea.

5 Veisatkaa ylistystä Herralle, sillä jaloja 

töitä hän on tehnyt; tulkoot ne tunnetuiksi 

kaikessa maassa.

6 Huutakaa ja riemuitkaa, Siionin asukkaat, 

sillä suuri on teidän keskellänne Israelin 

Pyhä."

PSALMIT 132:13 Sillä Herra on valinnut 

Siionin, halunnut sen asunnoksensa:

14 Tämä on minun leposijani iankaikkisesti; 

tässä minä asun, sillä tänne on minun 

haluni ollut.

JESAJA 66:13 Niinkuin äiti lohduttaa 

lastansa, niin minä lohdutan teitä, ja 

Jerusalemissa te saatte lohdutuksen.

JEREMIA 23:6 Hänen päivinänsä 

pelastetaan Juuda ja Israel asuu 

turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, 

jolla häntä kutsutaan: 'Herra on meidän 

vanhurskautemme'.

SEFANJA 3:15 Herra on poistanut 

sinun tuomiosi, kääntänyt pois sinun 

vihollisesi. Israelin kuningas, Herra, on 

sinun keskelläsi. Ei tarvitse sinun enää 

onnettomuutta nähdä.

16 Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille: "Älä 

pelkää, Siion, älkööt kätesi hervotko.

17 Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, 

sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee 

sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa 

sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee."

SAKARJA 2:5 Mutta minä olen oleva, 

sanoo Herra, tulimuuri sen ympärillä ja 
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kunnia sen keskellä.

JOHANNEKSEN 4:14 mutta joka juo sitä 

vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä 

janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle 

annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, 

joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

JOHANNEKSEN 7:37 Mutta juhlan 

viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja 

huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon 

minun tyköni ja juokoon.

38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään 

on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva 

elävän veden virrat."

39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden 

piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä 

Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei 

vielä ollut kirkastettu.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:17 sillä 

Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on 

kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän 

vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois 

kaikki kyyneleet heidän silmistänsä."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:4 Kuka ei 

pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? 

Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat 

tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun 

vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:6 Ja hän 

sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen 

A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle 

elämän veden lähteestä lahjaksi.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:1 Ja hän 

näytti minulle elämän veden virran, joka 

kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja 

Karitsan valtaistuimesta.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:17 Ja Henki 

ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, 

sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja 

joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

Katso myös: #1; #2; #3; #4.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 14:1 Sillä Herra armahtaa 

Jaakobia ja valitsee vielä Israelin ja 

sijoittaa heidät heidän omaan maahansa; 

muukalaiset liittyvät heihin ja yhtyvät 

Jaakobin heimoon.

2 Kansat ottavat heidät ja tuovat heidät heidän 

kotiinsa, ja Israelin heimo saa heidät Herran 

maassa omiksensa, orjiksi ja orjattariksi, 

ja he vangitsevat vangitsijansa ja vallitsevat 

käskijöitänsä.

3 Ja sinä päivänä, jona Herra päästää sinut 

rauhaan vaivastasi, tuskastasi ja siitä kovasta 

työstä, jota sinulla teetettiin,

PSALMIT 102:14 Nouse ja armahda 

Siionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja 

määrähetki on tullut.

JESAJA 61:5 Vieraat ovat teidän 

laumojenne paimenina, muukalaiset teidän 

peltomiehinänne ja viinitarhureinanne.

HESEKIEL 28:24 Sitten ei Israelin heimolle 

enää ole pistävänä orjantappurana eikä 

vaivaavana ohdakkeena yksikään sen 

naapureista, jotka ovat heitä halveksineet. Ja 

he tulevat tietämään, että minä olen Herra, 
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Herra.

SAKARJA 1:17 Saarnaa vielä ja sano: 

Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä minun 

kaupunkini ovat hyvyydestä ylitsevuotavaiset, 

ja vielä Herra lohduttaa Siionin ja valitsee 

vielä Jerusalemin."

LUUKKAAN 1:72 tehdäkseen laupeuden 

meidän isillemme ja muistaakseen pyhän 

liittonsa,

73 sen valan, jonka hän vannoi Aabrahamille, 

meidän isällemme;

74 suodakseen meidän, vapahdettuina 

vihollistemme kädestä, pelkäämättä palvella 

häntä

LUUKKAAN 2:32 valkeudeksi, joka on 

ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi 

kansallesi Israelille".

KIRJE ROOMALAISILLE 15:27 Niin 

he ovat halunneet, ja he ovatkin sen 

heille velkaa; sillä jos pakanat ovat tulleet 

osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, 

niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan 

heitä maallisilla.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:4 Kuka ei 

pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? 

Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat 

tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun 

vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."

Katso myös: #2; #3; #4; Jesaja 14:4-18; Apostolien Teot 15:14-17; 
Kirje Efesolaisille 2:12-19.

A03 Messias on Daavidin jälkeläinen.

E09 Messiaan vanhurskaus.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 16:5 ja valtaistuin vahvistetaan 

laupeudella, ja sillä istuu vakaasti Daavidin 

majassa tuomari, joka harrastaa oikeutta ja 

vanhurskautta ahkeroitsee."

LUUKKAAN 1:33 ja hän on oleva Jaakobin 

huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen 

valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."

LUUKKAAN 1:69 ja kohottanut meille 

pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin 

huoneesta

70 - niinkuin hän on puhunut hamasta 

ikiajoista pyhäin profeettainsa suun kautta -

JOHANNEKSEN 12:48 Joka katsoo minut 

ylen eikä ota vastaan minun sanojani, 

hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka 

minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet 

viimeisenä päivänä.

APOSTOLIEN TEOT 15:16 `Sen jälkeen 

minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin 

sortuneen majan; minä korjaan sen 

repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn,

17 että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, 

ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun 

nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän 

tekee,

Katso myös: #1; Psalmit 89:15.
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H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 17:7 Sinä päivänä ihminen luo 

katseen Luojaansa, ja hänen silmänsä 

katsovat Israelin Pyhään,

JESAJA 10:20 Sinä päivänä ei Israelin 

jäännös eivätkä Jaakobin heimon pelastuneet 

enää turvaudu lyöjäänsä, vaan totuudessa he 

turvautuvat Herraan, Israelin Pyhään.

21 Jäännös palajaa, Jaakobin jäännös, väkevän 

Jumalan tykö.

22 Sillä vaikka sinun kansasi, Israel, olisi kuin 

meren hiekka, on siitä palajava ainoastaan 

jäännös. Päätetty on hävitys, joka tulee, 

vanhurskautta tulvillaan.

HOOSEA 3:5 Senjälkeen israelilaiset 

kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, 

ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he 

lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä 

päivien lopulla.

MIIKA 7:7 Mutta minä panen toivoni 

Herraan, odotan pelastukseni Jumalaa: 

minun Jumalani on minua kuuleva.

8 Älkää iloitko, minun viholliseni, minusta: 

jos minä olen langennut, niin minä nousen; 

jos istun pimeydessä, on Herra minun 

valkeuteni.

APOSTOLIEN TEOT 15:16 `Sen jälkeen 

minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin 

sortuneen majan; minä korjaan sen 

repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn,

17 että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, 

ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun 

nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän 

tekee,

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

3:2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan 

lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä 

tulee. Me tiedämme tulevamme hänen 

kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me 

saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän 

on.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:7 Katso, 

hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat 

nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet 

lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat 

vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, 

amen.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

 

JESAJA 19:23 Sinä päivänä on oleva valtatie 

Egyptistä Assuriin, ja Assur yhtyy Egyptiin 

ja Egypti Assuriin, ja he, Egypti ynnä Assur, 

palvelevat Herraa.

24 Sinä päivänä on Israel oleva kolmantena 

Egyptin ja Assurin rinnalla, siunauksena 

keskellä maata,

25 sillä Herra Sebaot siunaa sitä sanoen: 

"Siunattu olkoon Egypti, minun kansani, ja 

Assur, minun kätteni teko, ja Israel, minun 

perintöosani".

JESAJA 66:12 Sillä näin sanoo Herra: Minä 

ohjaan hänen tykönsä rauhan niinkuin 

virran ja kansojen kunnian niinkuin 

tulvajoen. Ja te saatte imeä, kainalossa teitä 

kannetaan, ja polvilla pitäen teitä hyväillään.

SAKARJA 2:11 Sinä päivänä liittyy paljon 

pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen 
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kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, 

ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on 

lähettänyt minut sinun tykösi.

SAKARJA 10:11 Hän käy ahdistuksen meren 

lävitse, hän lyö meren aaltoja, ja kaikki 

Niilivirran syvyydet kuivuvat, Assurin ylpeys 

painuu alas, ja Egyptin valtikka väistyy pois.

SAKARJA 14:18 Ja jos egyptiläisten 

sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei 

tule sitä heillekään; vaan heitä on kohtaava 

se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä 

pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös 

viettämään lehtimajanjuhlaa.

LUUKKAAN 2:32 valkeudeksi, joka on 

ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi 

kansallesi Israelille".

KIRJE ROOMALAISILLE 3:29 Vai onko 

Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö 

pakanainkin? On pakanainkin,

KIRJE ROOMALAISILLE 9:24 Ja 

sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, 

ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös 

pakanoista,

25 niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: 

"Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka 

ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, 

joka ei ollut minun rakkaani.

KIRJE ROOMALAISILLE 10:11 Sanoohan 

Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, 

joudu häpeään".

12 Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä 

kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on 

kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka 

häntä avuksi huutavat.

13 Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran 

nimeä, pelastuu".

KIRJE EFESOLAISILLE 2:18 sillä 

hänen kauttansa on meillä molemmilla 

pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä 

muukalaisia, vaan te olette pyhien 

kansalaisia ja Jumalan perhettä,

20 apostolien ja profeettain perustukselle 

rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus 

Jeesus,

21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa 

pyhäksi temppeliksi Herrassa;

22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa 

rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

Katso myös: #1; #4; #5; Viides Mooseksen 32:43; Jesaja 19:16-22; 
Jesaja 49:6; Kirje Roomalaisille 15:9; Kirje Efesolaisille 3:6-8; 

Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:10.

B07 Messiaan Kaikkivaltius.

JESAJA 22:22 Ja minä panen Daavidin 

huoneen avaimen hänen olallensa; ja hän avaa, 

eikä kukaan sulje, ja hän sulkee, eikä kukaan 

avaa.

MATTEUKSEN 16:18 Ja minä sanon 

sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle 

minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan 

portit eivät sitä voita.

19 Minä olen antava sinulle taivasten 

valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot 

maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja 

minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva 

päästetty taivaissa."

MATTEUKSEN 18:18 Totisesti minä 

sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan 
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päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, 

minkä te päästätte maan päällä, on oleva 

päästetty taivaassa.

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.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:18 ja minä 

elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä 

elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on 

kuoleman ja tuonelan avaimet.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 3:7 Ja 

Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 

`Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin 

avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja 

joka sulkee, eikä kukaan avaa:

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 24:13 Sillä niin on käyvä maan 

päällä, kansojen keskuudessa, kuin 

öljypuuta karistettaessa, kuin jälkikorjuussa, 

viininkorjuun päätyttyä.

14 Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, 

ne huutavat mereltä päin Herran 

valtasuuruutta:

15 "Sentähden kunnioittakaa Herraa valon 

mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin 

Jumalan, nimeä".

16 Maan äärestä kuulemme ylistysvirret: "Ihana 

on vanhurskaan osa!" Mutta minä sanon: 

"Riutumus, riutumus on minun osani, voi 

minua: ryöstäjät ryöstävät, raastaen ryöstäjät 

ryöstävät!"

JESAJA 12:5 Veisatkaa ylistystä Herralle, 

sillä jaloja töitä hän on tehnyt; tulkoot ne 

tunnetuiksi kaikessa maassa.

6 Huutakaa ja riemuitkaa, Siionin asukkaat, 

sillä suuri on teidän keskellänne Israelin 

Pyhä."

JESAJA 42:10 Veisatkaa Herralle uusi virsi, 

veisatkaa hänen ylistystänsä hamasta maan 

äärestä, te merenkulkijat ja meri täysinensä, 

te merensaaret ja niissä asuvaiset.

11 Korottakoot äänensä erämaa ja sen 

kaupungit, kylät, joissa Keedar asuu. 

Riemuitkoot kallioilla asuvaiset, vuorten 

huipuilta huutakoot ilosta.

12 Antakoot Herralle kunnian ja julistakoot 

hänen ylistystään merensaarissa.

APOSTOLIEN TEOT 13:47 Sillä näin on 

Herra meitä käskenyt: `Minä olen pannut 

sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit 

pelastukseksi maan ääriin asti`."

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 1:7 

että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa 

havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi 

kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa 

koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi 

ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen 

ilmestyessä.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

4:12 Rakkaani, älkää oudoksuko sitä 

hellettä, jossa olette ja joka on teille 

koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi 

jotakin outoa,

13 vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette 

osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te 

myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä 

saisitte iloita ja riemuita.
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14 Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, 

niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja 

Jumalan Henki lepää teidän päällänne.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:2 Ja minä 

näin ikäänkuin lasisen meren, tulella 

sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet 

voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen 

luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja 

heillä oli Jumalan kanteleet.

3 Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan 

palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: 

"Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, 

Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat 

ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen 

kuningas.

4 Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun 

nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä 

kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, 

koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki 

tulleet."

Katso myös: #1; #2; #3; #4.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 24:18 Joka pakenee kauhun 

ääntä, se putoaa kuoppaan, ja joka kuopasta 

nousee, se puuttuu paulaan. Sillä korkeuden 

akkunat aukenevat ja maan perustukset 

järkkyvät.

19 Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja 

hajoaa, maa horjuu ja huojuu.

20 Maa hoippuu ja hoipertelee niinkuin 

juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. 

Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se 

kaatuu eikä enää nouse.

21 Sinä päivänä Herra kostaa korkeuden 

sotajoukolle korkeudessa ja maan 

kuninkaille maan päällä.

22 Heidät kootaan sidottuina vankikuoppaan ja 

suljetaan vankeuteen; pitkän ajan kuluttua 

heitä etsiskellään.

23 Ja kuu punastuu, ja aurinko häpeää, sillä 

Herra Sebaot on kuningas Siionin vuorella ja 

Jerusalemissa, ja hänen vanhintensa edessä 

loistaa kirkkaus.

SAKARJA 14:4 Hänen jalkansa seisovat sinä 

päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin 

edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa 

kahtia idästä länteen hyvin suureksi 

laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy 

pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.

MATTEUKSEN 24:29 Mutta kohta 

niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko 

pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet 

putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat 

järkkyvät.

KIRJE HEPREALAISILLE 12:22 vaan te 

olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän 

Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin 

tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö,

23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten 

juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja 

tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, 

ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten 

henkien tykö,

24 ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, 

tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu 

parempaa kuin Aabelin veri.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 6:12 Ja minä 

näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen 

sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja 

aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen 
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säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin 

vereksi,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 6:14 ja taivas 

väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään 

kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät 

sijoiltansa.

15 Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja 

sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki 

orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten 

rotkoihin

16 ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa 

meidän päällemme ja kätkekää meidät 

hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella 

istuu, ja Karitsan vihalta!

17 Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja 

kuka voi kestää?"

Katso myös: #1; #2; #5; #6; Psalmit 149:6-9; Jesaja 4:1,2; Jesaja 
5:30; Jesaja 13:9-11; Markuksen 13:24-37; Luukkaan 21:25-36; 

Johanneksen Ilmestys 18:9.

D09 Messias on Pelastaja.

E11 Messias antaa ikuisen elämän.

H01 Messiaan tuleminen ennustettu.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H05 Messiaan tuleva kunnia ja voima.

JESAJA 25:6 Ja Herra Sebaot laittaa 

kaikille kansoille tällä vuorella pidot rasvasta, 

pidot voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta 

voimaviinistä.

7 Ja hän hävittää tällä vuorella verhon, joka 

verhoaa kaikki kansat, ja peiton, joka peittää 

kaikki kansakunnat.

8 Hän hävittää kuoleman ainiaaksi, ja Herra, 

Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta 

ja ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta 

maasta. Sillä Herra on puhunut.

9 Ja sinä päivänä sanotaan: "Katso, tämä on 

meidän Jumalamme, jota me odotimme 

meitä pelastamaan; tämä on Herra, jota me 

odotimme: iloitkaamme ja riemuitkaamme 

pelastuksesta, jonka hän toi".

10 Sillä Herran käsi lepää tällä vuorella. Mutta 

Mooab tallataan siihen paikkaansa, niinkuin 

oljet tallautuvat lantaveteen.

11 Ja hän haroo siinä käsiään, niinkuin uija 

haroo uidessansa, mutta Herra painaa alas 

hänen ylpeytensä ynnä hänen kättensä 

rimpuilut.

12 Sinun korkeitten muuriesi varustukset 

hän kukistaa, painaa alas, syöksee maahan, 

tomuun asti.

JEREMIA 33:10 Näin sanoo Herra: Vielä 

kerran kuullaan tässä paikassa, josta 

te sanotte: 'Se on oleva rauniona, vailla 

ihmisiä ja eläimiä'. Juudan kaupungeissa 

ja Jerusalemin autioilla kaduilla, joilla ei 

ihmistä, ei asukasta, ei eläintä ole,

11 riemun ja ilon huuto, huuto yljälle ja 

huuto morsiamelle, niiden huuto, jotka 

sanovat: 'Kiittäkää Herraa Sebaotia, sillä 

Herra on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy 

iankaikkisesti', ja niiden, jotka tuovat 

Herran huoneeseen kiitosuhreja. Sillä minä 

käännän maan kohtalon muinaiselleen, 

sanoo Herra.

MATTEUKSEN 8:11 Ja minä sanon 

teille: monet tulevat idästä ja lännestä 

ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja 

Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa;

MATTEUKSEN 26:29 Ja minä sanon 

teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun 

antia, ennenkuin sinä päivänä, jona 

juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni 
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valtakunnassa."

MATTEUKSEN 28:5 Mutta enkeli 

puhutteli naisia ja sanoi heille: "Älkää te 

peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän 

Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu.

6 Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut 

ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa 

paikkaa, jossa hän on maannut.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

15:26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan 

kuolema.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

15:54 Mutta kun tämä katoavainen 

pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä 

kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, 

silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: 

"Kuolema on nielty ja voitto saatu".

55 Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, 

missä on sinun otasi?

56 Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin 

voima on laki.

57 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa 

meille voiton meidän Herramme Jeesuksen 

Kristuksen kautta!

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 3:13 

emmekä tee niinkuin Mooses, joka pani 

peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset 

näkisi sen loppua, mikä on katoavaista.

14 Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä 

tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton 

kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, 

sillä vasta Kristuksessa se katoaa.

15 Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, 

on peite heidän sydämensä päällä;

16 mutta kun heidän sydämensä kääntyy 

Herran tykö, otetaan peite pois.

17 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran 

Henki on, siinä on vapaus.

18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin 

kasvoin katselemme Herran kirkkautta 

kuin kuvastimesta, muutumme saman 

kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, 

niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

TOINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 

1:10 mutta nyt ilmisaatettu meidän 

Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen 

ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman 

ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden 

evankeliumin kautta,

KIRJE HEPREALAISILLE 2:14 Koska 

siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä 

yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän 

kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli 

kuolema vallassaan, se on: perkeleen,

15 ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman 

pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet 

orjuuden alaisia.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:15 

Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen 

edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen 

temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella 

istuu, on levittävä telttamajansa heidän 

ylitsensä.

16 Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, 

eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään 

helle,

17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, 

on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän 

vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois 

kaikki kyyneleet heidän silmistänsä."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 

19:7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja 
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antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan 

häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on 

itsensä valmistanut.

8 Ja hänen annettiin pukeutua 

liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: 

se liina on pyhien vanhurskautus."

9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, 

jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" 

Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat 

totiset Jumalan sanat".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:3 Ja 

minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta 

sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten 

keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, 

ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on 

oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet 

heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole 

enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä 

kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on 

mennyt."

Katso myös: #1; #2; #5; Jesaja 61:10,11; Jeremia 25:10; Jooel 2:16; 
Matteuksen 22:1-14; Matteuksen 25:1-13; Matteuksen 27:51,52; 

Johanneksen 3:29; Johanneksen 11:25,26; Kirje Efesolaisille 3:5,6; 
Kirje Heprealaisille 12:22-26; Johanneksen Ilmestys 1:7,17,18; 

Johanneksen Ilmestys 20:14.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 26:1 Sinä päivänä lauletaan 

Juudan maassa tämä laulu: "Meillä on vahva 

kaupunki, pelastuksen hän asettaa muuriksi 

ja varustukseksi.

2 Avatkaa portit vanhurskaan kansan käydä 

sisälle, joka uskollisena pysyy.

3 Vakaamieliselle sinä talletat rauhan, rauhan, 

sillä hän turvaa sinuun.

4 Turvatkaa Herraan ainiaan, sillä Herra, 

Herra on iankaikkinen kallio.

JESAJA 9:5 Sillä lapsi on meille syntynyt, 

poika on meille annettu, jonka hartioilla on 

herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen 

neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen 

isä, Rauhanruhtinas.

6 Herraus on oleva suuri ja rauha 

loppumaton Daavidin valtaistuimella ja 

hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja 

vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella 

nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin 

kiivaus on sen tekevä.

JESAJA 57:19 Minä luon huulten 

hedelmän, rauhan, rauhan kaukaisille ja 

läheisille, sanoo Herra, ja minä parannan 

hänet.

20 Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, 

joka ei voi tyyntyä ja jonka aallot kuohuttavat 

muraa ja mutaa.

21 Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun 

Jumalani.

JOHANNEKSEN 14:27 Rauhan minä jätän 

teille: minun rauhani - sen minä annan 

teille. En minä anna teille, niinkuin maailma 

antaa. Älköön teidän sydämenne olko 

murheellinen älköönkä peljätkö.

APOSTOLIEN TEOT 2:47 kiittäen Jumalaa 

ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra 

lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, 

jotka saivat pelastuksen.

KIRJE ROOMALAISILLE 5:1 Koska 

me siis olemme uskosta vanhurskaiksi 

tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa 

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

kautta,

KIRJE EFESOLAISILLE 2:14 Sillä 
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hän on meidän rauhamme, hän, joka teki 

molemmat yhdeksi ja purki erottavan 

väliseinän, nimittäin vihollisuuden,

15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi 

käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen 

itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi 

ihmiseksi, tehden rauhan,

16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen 

molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, 

kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.

Katso myös: #1; #2; #4; #7; Viides Mooseksen 32:4,15; 
Ensimmäinen Samuelin Kirja 2:2; Psalmit 18:2; Psalmit 106:5; 

Jesaja 50:10; Jeremia 17:7,8; Kirje Filippiläisille 4:7; Ensimmäinen 
Pietarin Kirje 2:9.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

JESAJA 26:19 Mutta sinun kuolleesi 

virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat 

ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka 

tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on 

valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat 

ilmoille.

20 Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet 

jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on 

ohitse mennyt.

21 Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan 

kostamaan maan asukkaille heidän pahat 

tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä 

surmattujansa enää peitä."

PSALMIT 71:20 Sinä, joka olet antanut 

meidän kokea paljon ahdistusta ja 

onnettomuutta, sinä virvoitat meidät jälleen 

henkiin, ja maan syvyyksistä sinä tuot 

meidät takaisin.

JESAJA 25:8 Hän hävittää kuoleman 

ainiaaksi, ja Herra, Herra pyyhkii kyyneleet 

kaikkien kasvoilta ja ottaa pois kansansa 

häväistyksen kaikesta maasta. Sillä Herra on 

puhunut.

DANIEL 12:2 Ja monet maan tomussa 

makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen 

elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen 

kauhistukseen.

JOHANNEKSEN 5:28 Älkää ihmetelkö 

tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka 

haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä

29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää 

tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta 

ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion 

ylösnousemukseen.

JOHANNEKSEN 11:25 Jeesus sanoi 

hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; 

joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi 

kuollut.

26 Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, 

ikinä kuole. Uskotko sen?"

APOSTOLIEN TEOT 24:15 ja pidän sen toivon 

Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota 

nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten 

että vääräin.

ENSIMMÄINEN KIRJE 

TESSALONIKALAISILLE 4:14 Sillä jos 

uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut 

ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen 

kautta myös tuova poisnukkuneet esiin 

yhdessä hänen kanssaan.

15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, 

että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme 

tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan 

ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
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JOHANNEKSEN ILMESTYS 20:5 Muut 

kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne 

tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä 

on ensimmäinen ylösnousemus.

6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa 

ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin 

ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he 

tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen 

pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 

tuhannen vuotta.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 20:12 Ja minä 

näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa 

valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja 

avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; 

ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä 

kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, 

ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, 

jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin 

tekojensa mukaan.

Katso myös: #5; #6; Hesekiel 37:1-14.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 27:1 Sinä päivänä Herra kostaa 

kovalla, suurella ja väkevällä miekallansa 

Leviatanille, kiitävälle käärmeelle, ja 

Leviatanille, kiemurtelevalle käärmeelle, ja 

tappaa lohikäärmeen, joka on meressä.

2 Sinä päivänä sanotaan: "On viinitarha, 

tulisen viinin tarha; laulakaa siitä:

3 'Minä, Herra, olen sen vartija, minä kastelen 

sitä hetkestä hetkeen; minä vartioitsen sitä 

öin ja päivin, ettei sitä mikään vahingoita.

6 Tulevina aikoina juurtuu Jaakob, Israel 

kukkii ja kukoistaa ja täyttää maanpiirin 

hedelmällänsä.

12 Sinä päivänä Herra karistaa hedelmät 

maahan, Eufrat-virrasta aina Egyptin puroon 

asti, ja teidät, te israelilaiset, poimitaan 

talteen yksitellen.

13 Sinä päivänä puhalletaan suureen pasunaan, 

ja Assurin maahan hävinneet ja Egyptin 

maahan karkoitetut tulevat ja kumartavat 

Herraa Pyhällä vuorella Jerusalemissa.

JESAJA 4:2 Sinä päivänä on Herran 

vesa oleva Israelin pelastuneille kaunistus ja 

kunnia ja maan hedelmä heille korkeus ja 

loisto.

LUUKKAAN 3:8 Tehkää sentähden 

parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä 

ruvetko sanomaan mielessänne: `Onhan 

meillä isänä Aabraham`, sillä minä sanon 

teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää 

lapsia Aabrahamille.

JOHANNEKSEN 10:27 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."

JOHANNEKSEN 15:5 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.
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JOHANNEKSEN 15:8 Siinä minun 

Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon 

hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.

JOHANNEKSEN 15:16 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.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 20:2 Ja hän otti 

kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, 

joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 

tuhanneksi vuodeksi

JOHANNEKSEN ILMESTYS 20:7 Ja kun 

ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, 

päästetään saatana vankeudestaan,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 20:10 Ja 

perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- 

ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä 

profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, 

aina ja iankaikkisesti.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:2 

Keskellä sen katua ja virran molemmilla 

puolilla oli elämän puu, joka kantoi 

kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi 

hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen 

tervehtymiseksi.

Katso myös: #1; #2; #3; Jesaja 5:1-7; Jesaja 26:1; Jesaja 46:4; 
Matteuksen 21:28-46; Kirje Kolossalaisille 1:5,6.

E01 Messiaan palvelustehtävä.

     

JESAJA 28:15 Koska te sanotte: "Me 

olemme tehneet liiton kuoleman kanssa 

ja tuonelan kanssa sopimuksen; tulkoon 

vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä 

me olemme tehneet valheen turvaksemme 

ja piiloutuneet petokseen" -

16 sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, 

minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun 

kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun; 

joka uskoo, se ei pakene.

PSALMIT 118:22 Se kivi, jonka rakentajat 

hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.

MATTEUKSEN 21:42 Jeesus sanoi heille: 

"Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: 

'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut 

kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on 

ihmeellinen meidän silmissämme'?

APOSTOLIEN TEOT 4:11 Hän on `se kivi, 

jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on 

kulmakiveksi tullut`.

12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; 

sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä 

ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi 

pelastuman."

KIRJE ROOMALAISILLE 9:31 mutta 

Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei 

ole sitä lakia saavuttanut.

32 Minkätähden? Sentähden, ettei se 

tapahtunut uskosta, vaan ikäänkuin teoista; 

sillä he loukkautuivat loukkauskiveen,

33 niinkuin kirjoitettu on: "Katso, minä panen 

Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen 

kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään 

joudu".

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

3:11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi 
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panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus 

Kristus.

KIRJE EFESOLAISILLE 2:17 Ja hän tuli 

ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja 

rauhaa niille, jotka lähellä olivat;

18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla 

pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä 

muukalaisia, vaan te olette pyhien 

kansalaisia ja Jumalan perhettä,

20 apostolien ja profeettain perustukselle 

rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus 

Jeesus,

21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa 

pyhäksi temppeliksi Herrassa;

22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa 

rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:4 

Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, 

jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta 

joka Jumalan edessä on valittu, kallis,

5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä 

hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, 

uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka 

Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle 

mieluisia.

6 Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä 

lasken Siioniin valitun kiven, kalliin 

kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole 

häpeään joutuva".

7 Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta 

niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka 

rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi"

8 ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". 

Koska he eivät tottele sanaa, niin he 

kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 49:24; Jesaja 8:14; Hoosea 
2:18-20; Sakarja 3:9; Markuksen 12:10; Luukkaan 20:17,18.

F03 Messias torjutaan.

JESAJA 29:10 Sillä Herra on vuodattanut 

teidän päällenne raskaan unen hengen ja 

sulkenut teidän silmänne - profeettanne, ja 

peittänyt teidän päänne - näkijänne.

13 Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy 

minua suullaan ja kunnioittaa minua 

huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta 

kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa 

on vain opittuja ihmiskäskyjä,

14 sentähden, katso, minä vielä teen tälle 

kansalle kummia tekoja - kummia ja 

ihmeitä, ja sen viisaitten viisaus häviää, ja 

sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa.

PSALMIT 69:23 Tulkoon heidän pöytänsä 

heille paulaksi, ansaksi noille suruttomille.

HESEKIEL 33:32 Ja katso, sinä olet heille kuin 

rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin 

soitettu: he sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta 

eivät tee niitten mukaan.

33 Mutta kun se toteutuu - ja katso, se toteutuu 

- silloin he tulevat tietämään, että heidän 

keskuudessansa on ollut profeetta."

MATTEUKSEN 15:7 Te ulkokullatut, 

oikein teistä Esaias ennusti, sanoen:

8 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, 

mutta heidän sydämensä on minusta 

kaukana,

9 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen 

oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä'."

MARKUKSEN 4:11 Niin hän 

sanoi heille: "Teille on annettu Jumalan 

valtakunnan salaisuus, mutta noille 

ulkopuolella oleville kaikki tulee 
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vertauksissa,

12 että he näkemällä näkisivät, eivätkä 

huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä 

ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja saisi 

anteeksi".

MARKUKSEN 7:6 Mutta hän sanoi heille: 

"Oikein Esaias on ennustanut teistä, 

ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: 

`Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, 

mutta heidän sydämensä on minusta 

kaukana;

7 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen 

oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä`.

8 Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte 

ihmisten perinnäissääntöä."

APOSTOLIEN TEOT 28:26 sanoen: `Mene 

tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla 

kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä 

nähkää älkääkä käsittäkö.

27 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja 

korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä 

he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi 

silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät 

ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja 

etten minä heitä parantaisi.`

KIRJE ROOMALAISILLE 11:7 Miten 

siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei 

ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen 

saavuttaneet; muut ovat paatuneet,

8 niinkuin kirjoitettu on: "Jumala on antanut 

heille uneliaisuuden hengen, silmät, etteivät 

he näkisi, ja korvat, etteivät he kuulisi, tähän 

päivään asti".

9 Ja Daavid sanoo: "Tulkoon heidän pöytänsä 

heille paulaksi ja ansaksi ja lankeemukseksi 

ja kostoksi,

10 soetkoot heidän silmänsä, etteivät he näkisi; 

ja paina yhäti heidän selkänsä kumaraan".

Katso myös: Jesaja 6:9,10; Jesaja 30:10; Jesaja 35:5; Jesaja 44:18; 
Jeremia 12:2; Hesekiel 33:31; Miika 3:6; Matteuksen 15:2-6; 

Markuksen 7:1,2; Toinen Kirje Korinttilaisille 4:4; Toinen Kirje 
Tessalonikalaisille 2:9-12.

E05 Messiaan ihmeteot.

JESAJA 29:18 Sinä päivänä kuurot kuulevat 

kirjan sanat, ja sokeiden silmät näkevät 

vapaina synkeästä pimeydestä.

MATTEUKSEN 11:5 sokeat saavat 

näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset 

puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja 

kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan 

evankeliumia.

MATTEUKSEN 13:14 Ja heissä käy toteen 

Esaiaan ennustus, joka sanoo: 'Kuulemalla 

kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä 

nähkää, älkääkä käsittäkö.

15 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja 

korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä 

he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi 

silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät 

ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja 

etten minä heitä parantaisi.'

16 Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska 

ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne 

kuulevat.

LUUKKAAN 4:18 Herran Henki on minun 

päälläni, sillä hän on voidellut minut 

julistamaan evankeliumia köyhille; hän on 

lähettänyt minut saarnaamaan vangituille 

vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, 

päästämään sorretut vapauteen,

19 saarnaamaan Herran otollista vuotta".
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LUUKKAAN 7:22 Niin hän vastasi ja sanoi 

heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, 

mitä olette nähneet ja kuulleet: sokeat 

saavat näkönsä, rammat kävelevät, 

pitaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, 

kuolleet herätetään, köyhille julistetaan 

evankeliumia.

APOSTOLIEN TEOT 26:18 avaamaan heidän 

silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä 

valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö 

ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi 

ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.`

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 3:14 

Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä 

tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton 

kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, 

sillä vasta Kristuksessa se katoaa.

15 Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, 

on peite heidän sydämensä päällä;

16 mutta kun heidän sydämensä kääntyy 

Herran tykö, otetaan peite pois.

17 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran 

Henki on, siinä on vapaus.

18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin 

kasvoin katselemme Herran kirkkautta 

kuin kuvastimesta, muutumme saman 

kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, 

niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

KIRJE EFESOLAISILLE 1:17 

anoen, että meidän Herramme Jeesuksen 

Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi 

teille viisauden ja ilmestyksen Hengen 

hänen tuntemisessaan

18 ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että 

tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän 

on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen 

perintönsä kirkkaus hänen pyhissään

JAAKOBIN KIRJE 1:21 Sentähden pankaa 

pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen 

pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan 

sana, joka on teihin istutettu ja joka voi 

teidän sielunne pelastaa.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 3:18 Minä 

neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, 

tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja 

valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä 

alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta 

voidellaksesi silmäsi, että näkisit.

Katso myös: Viides Mooseksen 29:4; Psalmit 12:6; Jesaja 
29:10-12,16; Jesaja 42:16-19; Markuksen 7:37; Toinen Kirje 

Korinttilaisille 4:2-6; Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:9.

B17 Messiaan herkkyys ja heikkous.

B24 Jumalan ja Messiaan antaa iloa ja hyvyyttä 

vanhurskaille ja uskoville.

JESAJA 29:19 Nöyrät saavat yhä uutta 

iloa Herrassa, ja ihmisistä köyhimmätkin 

riemuitsevat Israelin Pyhästä.

KOLMAS MOOSEKSEN 

23:40 Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihania 

hedelmiä puista, palmunoksia ja tuuheiden 

puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta, 

ja pitäkää iloa seitsemän päivää Herran, 

Jumalanne edessä.

VIIDES MOOSEKSEN 16:11 Ja iloitse 

Herran, sinun Jumalasi, edessä, sinä ja 

sinun poikasi ja tyttäresi, palvelijasi ja 

palvelijattaresi, leeviläinen, joka asuu sinun 

porttiesi sisäpuolella, muukalainen, orpo 

ja leski, jotka sinun keskuudessasi ovat, 

siinä paikassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, 
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valitsee nimensä asuinsijaksi.

PSALMIT 5:12 Ja iloitkoot kaikki, 

jotka sinuun turvaavat, ja riemuitkoot 

iankaikkisesti. Suojele heitä, että sinussa 

iloitsisivat ne, jotka rakastavat sinun 

nimeäsi.

PSALMIT 32:11 Iloitkaa Herrassa ja 

riemuitkaa, te vanhurskaat, ja veisatkaa 

ilovirsiä, kaikki te oikeamieliset.

PSALMIT 64:11 Vanhurskas iloitsee Herrassa 

ja turvaa häneen, ja kaikki oikeamieliset 

kerskaavat.

PSALMIT 68:4 Mutta vanhurskaat iloitsevat 

ja riemuitsevat Jumalan kasvojen edessä, he 

ihastuvat ilosta.

PSALMIT 107:30 He iloitsivat, kun tuli tyyni, 

ja hän vei heidät toivottuun satamaan.

PSALMIT 118:24 Tämä on se päivä, jonka 

Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja 

iloitkaamme siitä.

PSALMIT 149:2 Iloitkoon Israel tekijästänsä, 

Siionin lapset riemuitkoot kuninkaastaan.

KORKEA VEISU 1:4 Vedä minut 

mukaasi, rientäkäämme! Kuningas 

on tuonut minut kammioihinsa. Me 

riemuitsemme ja iloitsemme sinusta, me 

ylistämme sinun rakkauttasi enemmän kuin 

viiniä; syystä he sinua rakastavat.

JESAJA 9:2 Sinä lisäät kansan, annat 

sille suuren ilon; he iloitsevat sinun 

edessäsi, niinkuin elonaikana iloitaan, 

niinkuin saaliinjaossa riemuitaan.

JESAJA 25:9 Ja sinä päivänä sanotaan: 

"Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota 

me odotimme meitä pelastamaan; tämä on 

Herra, jota me odotimme: iloitkaamme ja 

riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän 

toi".

JEREMIA 31:12 Ja he tulevat ja riemuitsevat 

Siionin kukkulalla, tulevat virtanaan 

Herran hyvyyden tykö, jyväin, viinin ja öljyn 

ääreen, karitsain ja karjan ääreen. Ja heidän 

sielunsa on oleva niinkuin runsaasti kasteltu 

puutarha, eivätkä he enää näänny.

13 Silloin neitsyt iloitsee karkelossa ja 

nuorukaiset ja vanhukset yhdessä. Minä 

muutan heidän surunsa riemuksi, annan 

heille lohdutuksen ja ilon heidän murheensa 

jälkeen.

HABAKUK 3:18 Mutta minä riemuitsen 

Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa.

SAKARJA 2:10 Riemuitse ja iloitse, tytär 

Siion! Sillä minä tulen ja asun sinun 

keskelläsi, sanoo Herra.

MATTEUKSEN 5:3 Autuaita ovat 

hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten 

valtakunta.

MATTEUKSEN 5:5 Autuaita ovat 

hiljaiset, sillä he saavat maan periä.

MATTEUKSEN 11:29 Ottakaa minun 

ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä 

minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin 

te löydätte levon sielullenne.
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LUUKKAAN 1:14 Ja hän on oleva sinulle 

iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen 

syntymisestään.

LUUKKAAN 2:10 Mutta enkeli sanoi heille: 

"Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan 

teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle 

kansalle:

JOHANNEKSEN 3:29 Jolla on morsian, 

se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo 

ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän 

äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut 

täydelliseksi.

JOHANNEKSEN 16:22 Niin on myös teillä 

nyt murhe; mutta minä olen taas näkevä 

teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä 

kukaan ota teiltä pois teidän iloanne.

JOHANNEKSEN 20:20 Ja sen sanottuaan 

hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin 

opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran.

APOSTOLIEN TEOT 5:41 Niin he lähtivät 

pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat 

katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä 

Jeesuksen nimen tähden.

APOSTOLIEN TEOT 13:48 Sen kuullessansa 

pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa 

ja uskoivat, kaikki, jotka olivat säädetyt 

iankaikkiseen elämään.

APOSTOLIEN TEOT 13:52 Ja opetuslapset 

tulivat täytetyiksi ilolla ja Pyhällä Hengellä.

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:17 Vaan 

jos minut uhrataankin tehdessäni teidän 

uskonne uhri- ja palvelustoimitusta, niin 

minä kuitenkin iloitsen, ja iloitsen kaikkien 

teidän kanssanne;

18 samoin iloitkaa tekin, ja iloitkaa minun 

kanssani!

KIRJE FILIPPILÄISILLE 4:4 Iloitkaa aina 

Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!

ENSIMMÄINEN KIRJE 

TESSALONIKALAISILLE 3:9 Kuinka 

voimmekaan kyllin kiittää Jumalaa teidän 

tähtenne kaikesta siitä ilosta, mikä meillä 

teistä on Jumalamme edessä!

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

4:13 vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette 

osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te 

myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä 

saisitte iloita ja riemuita.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

1:4 Ja tämän me kirjoitamme, että meidän 

ilomme olisi täydellinen.

Katso myös: Neljäs Mooseksen 10:10; Viides Mooseksen 12:7,12,18; 
Viides Mooseksen 14:26; Viides Mooseksen 16:14; Viides 

Mooseksen 26:11; Viides Mooseksen 27:7; Ensimmäinen Samuelin 
Kirja 2:1; Ensimmäinen Kuningasten Kirja 1:39,40; Ensimmäinen 

Aikakirja 15:16; Toinen Aikakirja 29:30; Toinen Aikakirja 
30:23,26; Nehemia 8:10,12,17; Nehemia 12:43,44; Ester 9:22; 

Psalmit 2:11; Psalmit 9:3,15; Psalmit 13:6; Psalmit 14:7; Psalmit 
16:9,11; Psalmit 28:7; Psalmit 31:8; Psalmit 32:7; Psalmit 33:1,3,21; 

Psalmit 34:3; Psalmit 35:9,27; Psalmit 40:17; Psalmit 43:4; 
Psalmit 45:9,16; Psalmit 48:12; Psalmit 51:10,14,16; Psalmit 53:7; 

Psalmit 59:17; Psalmit 63:6,8,12; Psalmit 66:6; Psalmit 67:5; 
Psalmit 69:33; Psalmit 70:5; Psalmit 81:2; Psalmit 89:17; Psalmit 

90:14,15; Psalmit 92:5; Psalmit 95:1; Psalmit 96:11,12; Psalmit 
97:1,8,11,12; Psalmit 98:4; Psalmit 100:2; Psalmit 104:34; Psalmit 
105:3,43; Psalmit 106:5; Psalmit 107:42; Psalmit 119:14,62,74,111; 
Psalmit 122:1; Psalmit 126:3; Psalmit 149:5; Sananlaskut 10:28; 
Sananlaskut 15:15; Jesaja 9:2; Jesaja 12:3,6; Jesaja 24:14; Jesaja 
30:29; Jesaja 35:1,2,10; Jesaja 41:16; Jesaja 44:23; Jesaja 51:5,13; 

Jesaja 54:1; Jesaja 55:12; Jesaja 56:7; Jesaja 60:15; Jesaja 61:3,7,10; 
Jesaja 62:5; Jesaja 65:18,19; Jesaja 66:2,10,14; Jeremia 15:16; 
Jeremia 33:9,11; Jeremia 49:25; Jooel 2:21,23; Sefanja 3:14,17; 
Sakarja 8:19; Sakarja 9:9; Sakarja 10:7; Matteuksen 2:10; 

Matteuksen 5:12; Matteuksen 13:44; Luukkaan 1:47,58; Luukkaan 
6:23; Luukkaan 10:17,20; Luukkaan 15:7,23,32; Luukkaan 

19:6,37; Luukkaan 24:41,52; Johanneksen 4:36; Johanneksen 
8:56; Johanneksen 14:28; Johanneksen 15:11; Johanneksen 

16:20,24; Johanneksen 17:13; Apostolien Teot 2:26,28,46,47; 
Apostolien Teot 8:8,39; Apostolien Teot 11:23; Apostolien Teot 14:17; 

JESAJA



223

Apostolien Teot 15:3,31; Apostolien Teot 16:34; Apostolien Teot 
20:24; Kirje Roomalaisille 12:12,15; Kirje Roomalaisille 14:17; Kirje 
Roomalaisille 15:10,13; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 12:26; 

Toinen Kirje Korinttilaisille 1:24; Toinen Kirje Korinttilaisille 
2:3; Toinen Kirje Korinttilaisille 7:4; Toinen Kirje Korinttilaisille 
8:2; Kirje Galatalaisille 5:22; Kirje Filippiläisille 1:4,18,25; Kirje 

Filippiläisille 2:2,29; Kirje Filippiläisille 3:1; Kirje Filippiläisille 4:1; 
Kirje Kolossalaisille 1:11; Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 
1:6; Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 2:20; Ensimmäinen 

Kirje Tessalonikalaisille 3:9; Toinen Kirje Timoteukselle 1:4; 
Kirje Heprealaisille 10:34; Ensimmäinen Pietarin Kirje 1:6,8; 
Johanneksen 1:12,4; Johanneksen Ilmestys 14:3; Johanneksen 

Ilmestys 19:7.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 29:22 Sentähden Herra, joka 

Aabrahamin vapahti, sanoo Jaakobin 

heimolle näin: Ei Jaakob enää joudu 

häpeään, eivätkä hänen kasvonsa enää 

kalpene.

23 Sillä kun hän näkee, kun hänen lapsensa 

näkevät keskellänsä minun kätteni työn, 

niin he pyhittävät minun nimeni, pitävät 

pyhänä Jaakobin Pyhän ja peljästyvät Israelin 

Jumalaa.

24 Ja hengessään eksyväiset käsittävät 

ymmärryksen, ja napisevaiset ottavat oppia.

APOSTOLIEN TEOT 2:37 Kun he tämän 

kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja 

sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: 

"Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?"

KIRJE EFESOLAISILLE 2:10 Sillä me 

olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa 

Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala 

on edeltäpäin valmistanut, että me niissä 

vaeltaisimme.

ENSIMMÄINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 

1:13 minut, entisen pilkkaajan ja 

vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä 

sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä 

tietämättömänä, epäuskossa;

Katso myös: #1; #2; #4; Jesaja 5:16; Jesaja 8:13; Matteuksen 5:9; 
Luukkaan 15:17-19; Johanneksen 6:45; Toinen Kirje Korinttilaisille 

4:2-6; Kirje Galatalaisille 5:22,23; Ensimmäinen Pietarin Kirje 
2:9.

D09 Messias on Pelastaja.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 30:18 Sentähden Herra odottaa, 

että voisi olla teille armollinen, sentähden 

hän nousee armahtaaksensa teitä; sillä Herra 

on oikeuden Jumala. Autuaita kaikki, jotka 

häntä odottavat!

19 Sinä kansa, joka asut Siionissa, 

Jerusalemissa, älä itke! Hän on sinulle 

totisesti armollinen, kun apua huudat; sen 

kuullessaan hän vastaa sinulle kohta.

20 Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja 

ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi 

sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi 

saavat nähdä sinun opettajasi.

JESAJA 30:21-25 

JESAJA 30:26 Ja kuun valo on oleva kuin 

auringon valo, ja auringon valo on oleva 

seitsenkertainen, oleva niinkuin seitsemän 

päivän valo, sinä päivänä, jona Herra sitoo 

kansansa vammat ja parantaa siihen isketyt 

haavat.

JESAJA 30:27-28 

JESAJA 30:29 Silloin te veisaatte niinkuin 

yöllä, kun pyhä juhla alkaa, ja sydämenne 

riemuitsee niinkuin sen, joka huilujen 

soidessa astuu vaeltaen Herran vuorelle, 

Israelin kallion tykö.

JESAJA 30:30-33

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette 
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olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 

Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 

luku on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä."

KIRJE HEPREALAISILLE 8:10 Sillä tämä 

on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon 

kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: 

Minä panen lakini heidän mieleensä, ja 

kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä 

olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun 

kansani.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

Katso myös: #1; #2; #5.

E08 Messiaan oikeudenmukaisuus.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 32:1 Katso, kuningas on hallitseva 

vanhurskaudessa, ja valtiaat vallitsevat 

oikeuden mukaan.

2 Silloin on jokainen heistä oleva turvana 

tuulelta ja suojana rankkasateelta, oleva kuin 

vesipurot kuivassa maassa, kuin korkean 

kallion varjo nääntyvässä maassa.

JESAJA 32:3,4

JESAJA 9:5 Sillä lapsi on meille syntynyt, 

poika on meille annettu, jonka hartioilla on 

herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen 

neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen 

isä, Rauhanruhtinas.

6 Herraus on oleva suuri ja rauha 

loppumaton Daavidin valtaistuimella ja 

hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja 

vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella 

nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin 

kiivaus on sen tekevä.

MATTEUKSEN 5:6 Autuaita ovat ne, 

jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä 

heidät ravitaan.

MATTEUKSEN 11:28 Tulkaa minun 

tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, 

niin minä annan teille levon.

JOHANNEKSEN 4:14 mutta joka juo sitä 

vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä 

janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle 

annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, 

joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

Katso myös: #1; #2; Jesaja 7:14; Miika 5:3,4.

G04 Messias antaa Pyhän Henkensä.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 32:15 Näin on hamaan siihen asti, 

kunnes meidän päällemme vuodatetaan 

Henki korkeudesta. Silloin erämaa muuttuu 

puutarhaksi,

16 ja puutarha on metsän veroinen. Ja 
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erämaassa asuu oikeus, ja puutarhassa 

majailee vanhurskaus.

17 Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, 

vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus 

iankaikkisesti.

18 Ja minun kansani asuu rauhan majoissa, 

turvallisissa asunnoissa, huolettomissa 

lepopaikoissa.

JESAJA 44:3 Sillä minä vuodatan vedet 

janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan 

päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun 

siemenesi päälle ja siunaukseni sinun 

vesojesi päälle,

JOHANNEKSEN 7:37 Mutta juhlan 

viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja 

huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon 

minun tyköni ja juokoon.

38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään 

on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva 

elävän veden virrat."

39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden 

piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä 

Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei 

vielä ollut kirkastettu.

APOSTOLIEN TEOT 2:17 `Ja on tapahtuva 

viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä 

vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja 

teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, 

ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja 

vanhuksenne unia uneksuvat.

18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle 

minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he 

ennustavat.

APOSTOLIEN TEOT 2:33 Koska hän siis on 

Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja 

on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, 

on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette 

ja kuulette.

KIRJE GALATALAISILLE 5:22 Mutta 

Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, 

pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, 

uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 3:8 

kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen 

virka oleva kirkkaudessa!

KIRJE TITUKSELLE 3:5 pelasti hän 

meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme 

tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan 

uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen 

uudistuksen kautta,

6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti 

meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen 

Kristuksen kautta,

Katso myös: #1; #2; #5; Sananlaskut 1:23; Psalmit 104:30; 
Luukkaan 24:49.

B18 Messiaan pyhyys, kauneus ja kunnia.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

     

JESAJA 33:17 Sinun silmäsi saavat katsoa 

kuningasta hänen ihanuudessaan, saavat 

nähdä avaran maan.

JESAJA 33:18-19

JESAJA 33:20 Katso Siionia, juhliemme 

kaupunkia. Sinun silmäsi näkevät 

Jerusalemin, rauhaisan asuinsijan, 

telttamajan, jota ei muuteta, jonka vaarnoja 

ei ikinä reväistä irti, jonka köysistä ei 

yhtäkään katkaista.

21 Sillä voimallinen on meillä siellä Herra, 
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siellä on joet, on virrat, leveät rannasta 

toiseen, joita ei kulje soutualus, joiden 

poikki ei pääse uljas laiva.

22 Sillä Herra on meidän tuomarimme, Herra 

on johdattajamme, Herra on meidän 

kuninkaamme; hän pelastaa meidät.

23 Nyt ovat köytesi höltyneet, eivät pidä 

mastoa kannassaan kiinni, eivät vedä 

lippua liehumaan. Mutta silloin jaetaan 

riistosaalista runsaasti, rammatkin ryöstävät 

ja raastavat.

24 Eikä yksikään asukas sano: "Minä olen 

vaivanalainen". Kansa, joka siellä asuu, on 

saanut syntinsä anteeksi.

JEREMIA 31:33 Vaan tämä on se liitto, jonka 

minä teen Israelin heimon kanssa niiden 

päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen 

lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen 

heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän 

Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

MATTEUKSEN 17:2 Ja hänen muotonsa 

muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa 

loistivat niinkuin aurinko, ja hänen 

vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo.

MATTEUKSEN 21:5 Sanokaa tytär 

Siionille: 'Katso, sinun kuninkaasi tulee 

sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, 

ikeenalaisen aasin varsalla'.

LUUKKAAN 1:33 ja hän on oleva Jaakobin 

huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen 

valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."

JOHANNEKSEN 1:14 Ja Sana tuli 

lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja 

me katselimme hänen kirkkauttansa, 

senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella 

Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja 

totuutta.

JOHANNEKSEN 17:24 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.

JOHANNEKSEN 18:37 Niin Pilatus sanoi 

hänelle: "Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" 

Jeesus vastasi: "Sinäpä sen sanot, että 

minä olen kuningas. Sitä varten minä olen 

syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, 

että minä todistaisin totuuden puolesta. 

Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun 

ääneni."

APOSTOLIEN TEOT 10:42 Ja hän käski 

meidän saarnata kansalle ja todistaa, että 

hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien 

ja kuolleitten tuomariksi.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

15:24 sitten tulee loppu, kun hän antaa 

valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, 

kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken 

vallan ja voiman.

25 Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, 

kunnes hän on pannut kaikki viholliset 

jalkojensa alle".

ENSIMMÄINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 6:13 

Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, 

ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius 

Pilatuksen edessä todisti, tunnustaen hyvän 

tunnustuksen, minä kehoitan sinua,
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14 että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät 

käskyn meidän Herramme Jeesuksen 

Kristuksen ilmestymiseen saakka,

15 jonka aikanansa on antava meidän nähdä 

se autuas ja ainoa valtias, kuningasten 

Kuningas ja herrain Herra,

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

3:2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan 

lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä 

tulee. Me tiedämme tulevamme hänen 

kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me 

saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän 

on.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:3 Ja he 

veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, 

virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja 

ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, 

Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat 

sinun tiesi, sinä kansojen kuningas.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 17:14 He 

sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on 

voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja 

kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut 

ja uskolliset voittavat hänen kanssansa."

Katso myös: #1; #2; #5; #6; #7; Psalmit 45:3; Korkea Veisu 5:10; 
Jesaja 32:1,2; Sakarja 9:17.

E05 Messiaan ihmeteot.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 35:1 Erämaa ja hietikko iloitsee, 

aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja.

2 Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja 

riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, 

Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat 

nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme 

ihanuuden.

3 Vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa 

horjuvat polvet.

4 Sanokaa hätääntyneille sydämille: 

"Olkaa lujat, älkää peljätkö. Katso, teidän 

Jumalanne! Kosto tulee, Jumalan rangaistus. 

Hän tulee ja pelastaa teidät."

5 Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen 

korvat aukenevat.

6 Silloin rampa hyppii niinkuin peura ja 

mykän kieli riemuun ratkeaa; sillä vedet 

puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot.

7 Hehkuva hiekka tulee lammikoiksi ja kuiva 

maa vesilähteiksi. Aavikkosutten asunnossa, 

missä ne makasivat, kasvaa ruoho ynnä 

ruoko ja kaisla.

8 Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on 

"pyhä tie": sitä ei kulje saastainen; se on 

heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei 

eksy - eivät hullutkaan.

9 Ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raateleva 

peto; ei sellaista siellä tavata: lunastetut sitä 

kulkevat.

10 Niin Herran vapahdetut palajavat ja 

tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä 

iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat 

heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat.

MATTEUKSEN 11:4 Niin Jeesus 

vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa 
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Johannekselle, mitä kuulette ja näette:

5 sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, 

pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja 

kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan 

evankeliumia.

6 Ja autuas on se, joka ei loukkaannu 

minuun."

MATTEUKSEN 12:22 Silloin tuotiin 

hänen tykönsä riivattu mies, joka oli sokea ja 

mykkä, ja hän paransi hänet, niin että mykkä 

puhui ja näki.

23 Ja kaikki kansa hämmästyi ja sanoi: 

"Eiköhän tämä ole Daavidin poika?"

LUUKKAAN 4:18 Herran Henki on minun 

päälläni, sillä hän on voidellut minut 

julistamaan evankeliumia köyhille; hän on 

lähettänyt minut saarnaamaan vangituille 

vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, 

päästämään sorretut vapauteen,

JOHANNEKSEN 9:39 Ja Jeesus sanoi: 

"Tuomioksi minä olen tullut tähän 

maailmaan, että ne, jotka eivät näe, 

näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat 

sokeiksi".

JOHANNEKSEN 10:28 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."

JOHANNEKSEN 14:6 Jeesus sanoi 

hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei 

kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun 

kauttani.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:4 ja hän 

on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän 

silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, 

eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole 

enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:14 Autuaat 

ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi 

valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät 

porteista sisälle kaupunkiin!

Katso myös: #1; #2; #5; #7; Psalmit 146:8; Jesaja 29:18; Jesaja 
32:3,4; Jesaja 42:7,16; Jesaja 43:8; Jesaja 44:3,4; Matteuksen 

9:27-33; Matteuksen 15:29-31; Matteuksen 20:30-34; Matteuksen 
21:14; Markuksen 7:32-35; Markuksen 8:22-25; Johanneksen 

4:14; Johanneksen 5:2-9; Johanneksen 7:38; Johanneksen 9:1-7; 
Apostolien Teot 9:17,18; Apostolien Teot 14:8-10; Apostolien Teot 

26:18.

C02 Messiaan edelläkävijä ilmoitetaan.

E26 Messiaan lunastustyö.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 40:1 "Lohduttakaa, lohduttakaa 

minun kansaani", sanoo teidän Jumalanne.

2 Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa 

sille, että sen vaivanaika on päättynyt, että 

sen velka on sovitettu, sillä se on saanut 

Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista 

synneistänsä.

3 Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa 

Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset 

polut meidän Jumalallemme.

4 Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret 

ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot 

tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi.

5 Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen 

nähdä. Sillä Herran suu on puhunut."

MATTEUKSEN 3:1 Niinä päivinä 

tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean 
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erämaassa

2 ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten 

valtakunta on tullut lähelle".

3 Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu 

sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 

'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut 

hänelle tasaisiksi'."

MARKUKSEN 1:1 Jeesuksen Kristuksen, 

Jumalan Pojan, evankeliumin alku.

2 Niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan 

kirjassa: "Katso, minä lähetän enkelini sinun 

edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi".

3 "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 

`Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut 

hänelle tasaisiksi`",

4 niin Johannes Kastaja saarnasi 

erämaassa parannuksen kastetta syntien 

anteeksisaamiseksi.

LUUKKAAN 1:52 Hän on kukistanut valtiaat 

valtaistuimilta ja korottanut alhaiset.

53 Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja 

rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois.

LUUKKAAN 3:2 siihen aikaan kun Hannas 

oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, 

tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan 

pojalle, erämaassa.

3 Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin 

varrella ja saarnasi parannuksen kastetta 

syntien anteeksisaamiseksi,

4 niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan 

sanojen kirjassa: "Huutavan ääni kuuluu 

erämaassa: `Valmistakaa Herralle tie, tehkää 

polut hänelle tasaisiksi`.

5 Kaikki laaksot täytettäköön, ja kaikki vuoret 

ja kukkulat alennettakoon, ja mutkat tulkoot 

suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi,

6 ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden."

JOHANNEKSEN 1:14 Ja Sana tuli 

lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja 

me katselimme hänen kirkkauttansa, 

senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella 

Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja 

totuutta.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

3:18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin 

kasvoin katselemme Herran kirkkautta 

kuin kuvastimesta, muutumme saman 

kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, 

niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

KIRJE HEPREALAISILLE 1:3 ja 

joka, ollen hänen kirkkautensa säteily 

ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen 

kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan 

puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin 

oikealle puolelle korkeuksissa,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:23 Eikä 

kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä 

kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja 

sen lamppu on Karitsa.

Katso myös: #1; #2; #5; #7; Jesaja 42:11-16; Jesaja 57:15-19; 
Hesekiel 17:24; Hoosea 2:14; Luukkaan 18:14; Toinen Kirje 

Korinttilaisille 1:4; Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 4:15-18.

B06 Messias on Hyvä Paimen.

B07 Messiaan Kaikkivaltius.

B16 Messiaan voima.

E22 Messiaan työnteko siunataan.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 40:9 Nouse korkealle vuorelle, 

Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota 

voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä 

ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, 
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sano Juudan kaupungeille: "Katso, teidän 

Jumalanne!"

10 Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, hänen 

käsivartensa vallitsee. Katso, hänen palkkansa 

on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy 

hänen edellänsä.

11 Niinkuin paimen hän kaitsee laumaansa, 

kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä 

sylissään, johdattelee imettäviä lampaita.

JESAJA 62:11 Katso, Herra on kuuluttanut 

maan ääriin asti: Sanokaa tytär Siionille: 

Katso, sinun pelastuksesi tulee. Katso, hänen 

palkkansa on hänen mukanansa, hänen 

työnsä ansio käy hänen edellänsä.

HESEKIEL 34:23 Ja minä herätän heille yhden 

paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani 

Daavidin; hän on kaitseva heitä ja oleva 

heidän paimenensa.

24 Ja minä, Herra, olen heidän Jumalansa, ja 

minun palvelijani Daavid on ruhtinas heidän 

keskellänsä. Minä, Herra, olen puhunut.

MIIKA 4:1 Aikojen lopussa on 

Herran temppelin vuori seisova vahvana, 

ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein 

kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat.

2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle 

sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran 

vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, 

että hän opettaisi meille teitänsä ja me 

vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä 

Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran 

sana."

MATTEUKSEN 9:36 Ja nähdessään 

kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun 

he olivat nääntyneet ja hyljätyt niinkuin 

lampaat, joilla ei ole paimenta.

JOHANNEKSEN 10:11 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.

KIRJE ROOMALAISILLE 10:18 Mutta 

minä kysyn: eivätkö he ole kuulleet? Kyllä 

ovat: "Heidän äänensä on kulkenut kaikkiin 

maihin, ja heidän sanansa maan piirin 

ääriin".

KIRJE EFESOLAISILLE 1:20 jonka hän 

vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet 

kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa 

taivaissa,

21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa 

ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, 

mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä 

maailmanajassa, vaan myös tulevassa.

22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa 

alle ja antanut hänet kaiken pääksi 

seurakunnalle,

23 joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, 

joka kaikki kaikissa täyttää.
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KIRJE HEPREALAISILLE 2:14 Koska 

siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä 

yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän 

kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli 

kuolema vallassaan, se on: perkeleen,

15 ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman 

pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet 

orjuuden alaisia.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

5:4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, 

saatte kirkkauden kuihtumattoman 

seppeleen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:17 sillä 

Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on 

kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän 

vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois 

kaikki kyyneleet heidän silmistänsä."

Katso myös: #1; #2; #3; Psalmit 23:1; Psalmit 78:71,72; Psalmit 
80:2; Jesaja 9:5,6; Jesaja 41:27; Jesaja 49:9,10; Jesaja 52:7; 

Johanneksen 12:13-15; Apostolien Teot 2:7-11; Kirje Heprealaisille 
13:20; Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:25.

D05 Messias on Lunastaja.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 41:8 Mutta sinä Israel, minun 

palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen 

valinnut, Aabrahamin, minun ystäväni, 

siemen,

9 jonka minä olen ottanut maan ääristä ja 

kutsunut maan kaukaisimmilta periltä, jolle 

minä sanoin: "Sinä olet minun palvelijani, sinut 

minä olen valinnut enkä sinua halpana pitänyt",

10 älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; 

älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun 

Jumalasi; minä vahvistan sinua, minä autan 

sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni 

oikealla kädellä.

JESAJA 41:11-13

JESAJA 41:14 Älä pelkää, Jaakob, sinä 

mato, sinä Israelin vähäinen väki: minä 

autan sinua, sanoo Herra, ja sinun 

lunastajasi on Israelin Pyhä.

15 Katso, minä panen sinut raastavaksi 

puimaäkeeksi, uudeksi, monihampaiseksi. 

Sinä puit ja rouhennat vuoret, muutat 

kukkulat akanoiksi;

16 sinä ne viskaat, ja tuuli ne vie ja myrsky 

ne hajottaa. Mutta sinä iloitset Herrassa, 

Israelin Pyhä on sinun kerskauksesi.

17 Kurjat ja köyhät etsivät vettä, eikä sitä ole; 

heidän kielensä kuivuu janosta. Mutta minä, 

Herra, kuulen heitä, minä, Israelin Jumala, 

en heitä hylkää.

18 Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin, 

lähteet laaksojen pohjiin; minä muutan 

erämaan vesilammikoiksi ja hietikon 

hetteiköksi.

19 Minä kasvatan erämaahan setripuita, 

akasioita, myrttejä ja öljypuita; minä istutan 

arolle kypressejä, jalavia ynnä hopeakuusia,

20 jotta he näkisivät ja tietäisivät, huomaisivat 

ja myös ymmärtäisivät, että Herran käsi on 

tämän tehnyt, Israelin Pyhä sen luonut.

JESAJA 10:17 Israelin valkeus on tuleva 

tuleksi ja hänen Pyhänsä liekiksi, joka 

polttaa ja kuluttaa hänen ohdakkeensa ja 

orjantappuransa yhtenä päivänä

JESAJA 10:20 Sinä päivänä ei Israelin 

jäännös eivätkä Jaakobin heimon pelastuneet 

enää turvaudu lyöjäänsä, vaan totuudessa he 

turvautuvat Herraan, Israelin Pyhään.
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JESAJA 43:15 Minä, Herra, olen teidän 

Pyhänne, minä, Israelin Luoja, olen teidän 

kuninkaanne.

JESAJA 47:4 Meidän lunastajamme nimi 

on Herra Sebaot, Israelin Pyhä.

JESAJA 49:7 Näin sanoo Herra, 

Israelin lunastaja, hänen Pyhänsä, syvästi 

halveksitulle, kansan inhoamalle, valtiaitten 

orjalle: Kuninkaat näkevät sen ja nousevat 

seisomaan, ruhtinaat näkevät ja kumartuvat 

maahan Herran tähden, joka on uskollinen, 

Israelin Pyhän tähden, joka on sinut valinnut.

MARKUKSEN 1:24 sanoen: "Mitä 

sinulla on meidän kanssamme tekemistä, 

Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä 

tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, 

sinä Jumalan Pyhä."

JOHANNEKSEN 4:14 mutta joka juo sitä 

vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä 

janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle 

annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, 

joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

JOHANNEKSEN 6:35 Jeesus sanoi heille: 

"Minä olen elämän leipä; joka tulee minun 

tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo 

minuun, se ei koskaan janoa.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 3:7 Ja 

Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 

`Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin 

avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja 

joka sulkee, eikä kukaan avaa:

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:16 Ei heidän 

enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko 

ole sattuva heihin, eikä mikään helle,

17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, 

on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän 

vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois 

kaikki kyyneleet heidän silmistänsä."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:1 Ja hän 

näytti minulle elämän veden virran, joka 

kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja 

Karitsan valtaistuimesta.

Katso myös: #1; #2; #3; #5; Jesaja 17:7,13; Jesaja 21:10.

E02 Messiaan palveluksen paikka.

JESAJA 41:25 Minä herätin pohjoisesta 

hänet, ja hän tuli, päivänkoitosta hänet, 

joka rukoilee minun nimeäni, ja hän 

tallaa käskynhaltijoita kuin lokaa, niinkuin 

savenvalaja savea sotkee.

JESAJA 8:23 Mutta ei jää pimeään se, 

mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan 

hän saattoi halveksituksi Sebulonin maan 

ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa 

hän saattaa kunniaan merentien, Jordanin 

tuonpuoleisen maan, pakanain alueen.

MATTEUKSEN 4:13 Ja hän jätti 

Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, 

joka on meren rannalla, Sebulonin ja 

Naftalin alueella;

14 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta 

Esaiaan kautta, joka sanoo:

15 Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, 

Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea 

-
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E15 Messias tuo hyviä uutisia.

JESAJA 41:26 Kuka on sen alunpitäen 

ilmoittanut, että olisimme sen tienneet, ja 

edeltäpäin, niin että voisimme sanoa: "Hän 

oli oikeassa"? Ei kukaan sitä ilmoittanut, ei 

kukaan sitä kuuluttanut, ei kukaan kuullut 

teiltä sanaakaan.

27 Minä ensimmäisenä sanon Siionille: "Katso, 

katso, siinä ne ovat!" ja annan Jerusalemille 

ilosanomantuojan.

JESAJA 61:1 Herran, Herran Henki 

on minun päälläni, sillä hän on voidellut 

minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, 

lähettänyt minut sitomaan särjettyjä 

sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta 

ja kahlituille kirvoitusta,

LUUKKAAN 1:30 Niin enkeli sanoi hänelle: 

"Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut 

armon Jumalan edessä.

31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät 

pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi 

Jeesus.

32 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."

LUUKKAAN 2:10 Mutta enkeli sanoi heille: 

"Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan 

teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle 

kansalle:

11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, 

joka on Kristus, Herra, Daavidin 

kaupungissa.

KIRJE ROOMALAISILLE 10:15 Ja kuinka 

kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? 

Niinkuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat 

niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!"

JOHANNEKSEN ILMESTYS 2:8 Ja 

Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita: 

`Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka 

kuoli ja virkosi elämään:

Katso myös: Jesaja 40:9; Jesaja 43:9,10; Jesaja 44:6,7; Jesaja 48:12; 
Jesaja 52:9.

B05 Messias on täynnä Pyhää Henkeä.

E13 Jumala vahvistaa Messiaan 

palvelutehtävän.

JESAJA 42:1 Katso, minun palvelijani, 

jota minä tuen, minun valittuni, johon minun 

sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni 

häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.

MATTEUKSEN 3:16 Kun Jeesus oli 

kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, 

taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan 

Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja 

laskeutuvan hänen päällensä.

17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: 

"Tämä on minun rakas Poikani, johon minä 

olen mielistynyt".

MATTEUKSEN 12:16 ja hän varoitti 

vakavasti heitä saattamasta häntä julki;

17 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta 

Esaiaan kautta, joka sanoo:

18 Katso, minun palvelijani, jonka minä olen 

valinnut, minun rakkaani, johon minun 

sieluni on mielistynyt; minä panen Henkeni 

häneen, ja hän on saattava oikeuden 
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sanomaa pakanoille.

MATTEUKSEN 17:5 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".

JOHANNEKSEN 3:34 Sillä hän, jonka 

Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan 

sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla.

KIRJE EFESOLAISILLE 1:4 niinkuin 

hän ennen maailman perustamista oli 

hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja 

nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:7 vaan tyhjensi 

itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten 

kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan 

sellaiseksi kuin ihminen;

Katso myös: Psalmit 89:20,21; Jesaja 11:2-5; Jesaja 43:10; 
Jesaja 49:3-8; Jesaja 50:4-9; Jesaja 52:13; Jesaja 61:1; Malakia 

1:11; Markuksen 1:10,11; Luukkaan 3:22; Johanneksen 1:32-
34; Johanneksen 6:27; Apostolien Teot 9:15; Apostolien Teot 

10:38; Apostolien Teot 11:18; Apostolien Teot 26:17,18,28; Kirje 
Roomalaisille 15:8-16; Kirje Efesolaisille 3:8; Kirje Kolossalaisille 

1:13; Toinen Pietarin Kirje 1:17.

B10 Messiaan nöyryys ja köyhyys.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

E12 Messias täyttää Jumalan lain.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 42:2 Ei hän huuda eikä korota 

ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla.

3 Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista 

kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän levittää 

oikeutta uskollisesti.

4 Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes 

on saattanut oikeuden maan päälle, ja 

merensaaret odottavat hänen opetustansa.

MATTEUKSEN 11:28 Tulkaa minun 

tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, 

niin minä annan teille levon.

29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa 

minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä 

sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

30 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun 

kuormani on keveä."

MATTEUKSEN 12:19 Ei hän riitele eikä 

huuda, ei hänen ääntänsä kuule kukaan 

kaduilla.

20 Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja 

suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei 

sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden 

voittoon.

21 Ja hänen nimeensä pakanat panevat 

toivonsa."

JOHANNEKSEN 17:4 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.

KIRJE HEPREALAISILLE 

2:17 Sentähden piti hänen kaikessa 

tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä 

tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen 

pappi tehtävissään Jumalan edessä, 

sovittaakseen kansan synnit.

18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja 

ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.

KIRJE HEPREALAISILLE 12:2 silmät 

luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, 
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Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon 

sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja 

istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut 

kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, 

ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

2:22 joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa 

ei petosta ollut",

23 joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, 

joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti 

asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee,

Katso myös: #1; #4; Psalmit 147:3; Jesaja 53:2-12; Jesaja 
57:15; Jesaja 61:1-3; Jesaja 66:2; Jeremia 31:25; Hesekiel 34:16; 

Matteuksen 18:11-14.

B21 Messias on Valo.

E01 Messiaan palvelustehtävä.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 42:6 Minä, Herra, olen 

vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut 

sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut 

kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi,

7 avaamaan sokeat silmät, päästämään 

sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat 

vankihuoneesta.

16 Minä johdatan sokeat tietä, jota he eivät 

tunne; polkuja, joita he eivät tunne, minä 

kuljetan heidät. Minä muutan pimeyden 

heidän edellään valkeudeksi ja koleikot 

tasangoksi. Nämä minä teen enkä niitä 

tekemättä jätä.

JESAJA 29:18 Sinä päivänä kuurot kuulevat 

kirjan sanat, ja sokeiden silmät näkevät 

vapaina synkeästä pimeydestä.

MATTEUKSEN 11:5 sokeat saavat 

näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset 

puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja 

kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan 

evankeliumia.

LUUKKAAN 2:28 otti hänkin hänet syliinsä ja 

kiitti Jumalaa ja sanoi:

29 Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan 

menemään, sanasi mukaan;

30 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun 

autuutesi,

31 jonka sinä olet valmistanut kaikkien 

kansojen nähdä,

32 valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja 

kirkkaudeksi kansallesi Israelille".

LUUKKAAN 3:5 Kaikki laaksot täytettäköön, 

ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, ja 

mutkat tulkoot suoriksi ja koleikot tasaisiksi 

teiksi,

LUUKKAAN 4:17 Niin hänelle annettiin 

profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi 

kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli 

kirjoitettuna:

18 Herran Henki on minun päälläni, sillä 

hän on voidellut minut julistamaan 

evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt 

minut saarnaamaan vangituille vapautusta 

ja sokeille näkönsä saamista, päästämään 

sorretut vapauteen,

19 saarnaamaan Herran otollista vuotta".

20 Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi 

sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien 

synagoogassa olevien silmät olivat häneen 

kiinnitetyt.

21 Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä 

päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen 

teidän korvainne kuullen".
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LUUKKAAN 24:45 Silloin hän avasi heidän 

ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.

JOHANNEKSEN 9:39 Ja Jeesus sanoi: 

"Tuomioksi minä olen tullut tähän 

maailmaan, että ne, jotka eivät näe, 

näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat 

sokeiksi".

APOSTOLIEN TEOT 13:46 Silloin Paavali ja 

Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: 

"Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; 

mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä 

katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen 

elämään, niin katso, me käännymme 

pakanain puoleen.

47 Sillä näin on Herra meitä käskenyt: `Minä 

olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että 

sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti`."

APOSTOLIEN TEOT 26:18 avaamaan heidän 

silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä 

valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö 

ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi 

ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.`

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 4:6 

Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus 

pimeydestä", on se, joka loisti sydämiimme, 

että Jumalan kirkkauden tunteminen, 

sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen 

kasvoissa, levittäisi valoansa.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 3:18 Minä 

neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, 

tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja 

valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä 

alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta 

voidellaksesi silmäsi, että näkisit.

Katso myös: #1; #2; Psalmit 107:10-16; Psalmit 146:7,8; Jesaja 
9:1; Jesaja 29:18; Jesaja 32:3; Jesaja 35:5,8; Jesaja 40:4; Jesaja 42:1; 

Jesaja 45:13; Jesaja 48:17; Jesaja 49:6,8,9; Jesaja 51:4,5; Jesaja 
60:1-3; Jesaja 61:1; Jeremia 31:8; Jeremia 32:39,41; Luukkaan 

1:69-72,78,79; Johanneksen 8:12; Apostolien Teot 26:23; 
Kirje Roomalaisille 3:25,26; Kirje Roomalaisille 15:8,9; Kirje 

Galatalaisille 3:15-17; Kirje Efesolaisille 1:17,18; Kirje Efesolaisille 
5:8; Toinen Kirje Timoteukselle 2:26; Kirje Heprealaisille 

1:8,9; Kirje Heprealaisille 8:6; Kirje Heprealaisille 9:15; Kirje 
Heprealaisille 12:24; Kirje Heprealaisille 13:5,20; Ensimmäinen 

Pietarin Kirje 2:9.

A05 Messiaan suhde Isään.

B18 Messiaan pyhyys, kauneus ja kunnia.

JESAJA 42:21 Herra on nähnyt hyväksi 

vanhurskautensa tähden tehdä lain suureksi 

ja ihanaksi.

MATTEUKSEN 3:17 Ja katso, taivaista 

kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun 

rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".

MATTEUKSEN 5:17 Älkää luulko, 

että minä olen tullut lakia tai profeettoja 

kumoamaan; en minä ole tullut 

kumoamaan, vaan täyttämään.

JOHANNEKSEN 8:29 Ja hän, joka on 

minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei 

ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina 

teen sitä, mikä hänelle on otollista."

JOHANNEKSEN 13:31 Kun hän oli 

mennyt ulos, sanoi Jeesus: "Nyt Ihmisen 

Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastettu 

hänessä.

JOHANNEKSEN 15:10 Jos te pidätte 

minun käskyni, niin te pysytte minun 

rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt 

Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.
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JOHANNEKSEN 17:4 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.

KIRJE ROOMALAISILLE 10:4 Sillä 

Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi 

jokaiselle, joka uskoo.

Katso myös: Psalmit 40:9; Matteuksen 5:18-20; Matteuksen 
17:5; Kirje Roomalaisille 3:26,31; Kirje Roomalaisille 7:12; Kirje 

Roomalaisille 8:3; Kirje Galatalaisille 3:13,21; Kirje Galatalaisille 
5:22,23; Kirje Filippiläisille 3:9; Kirje Heprealaisille 8:10.

B01 Messias on Jumalan Poika.

D09 Messias on Pelastaja.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

H11 Messias kirkastetaan.

JESAJA 43:1 Mutta nyt, näin sanoo Herra, 

joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, 

Israel: Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut 

sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; 

sinä olet minun.

2 Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun 

kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua 

upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, 

eikä liekki sinua polta.

JESAJA 43:3-4

JESAJA 43:5 Älä pelkää, sillä minä olen 

sinun kanssasi; minä tuon sinun siemenesi 

päivänkoiton ääriltä, päivän laskemilta minä 

sinut kokoan.

6 Minä sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja 

etelälle: Älä pidätä! Tuo minun poikani 

kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan 

äärestä -

7 kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini ja 

jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka 

minä olen valmistanut ja tehnyt.

JESAJA 43:8-9

JESAJA 43:10 Te olette minun todistajani, 

sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä 

olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja 

uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että 

minä se olen. Ennen minua ei ole luotu 

yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista 

tule.

11 Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta 

pelastajaa, kuin minä.

12 Minä olen ilmoittanut, olen pelastanut 

ja julistanut, eikä ollut vierasta jumalaa 

teidän keskuudessanne. Te olette minun 

todistajani, sanoo Herra, ja minä olen 

Jumala.

JESAJA 43:13-17

JESAJA 43:18 Älkää entisiä muistelko, 

älkää menneistä välittäkö.

19 Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa 

taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin, minä 

teen tien korpeen, virrat erämaahan.

20 Minua kunnioittavat metsän eläimet, 

aavikkosudet ja kamelikurjet, koska minä 

johdan vedet korpeen, virrat erämaahan, 

antaakseni kansani, minun valittuni, juoda.

21 Kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, 

on julistava minun kiitostani.

MATTEUKSEN 12:18 Katso, minun 

palvelijani, jonka minä olen valinnut, 

minun rakkaani, johon minun sieluni on 

mielistynyt; minä panen Henkeni häneen, 

ja hän on saattava oikeuden sanomaa 

pakanoille.

MATTEUKSEN 16:16 Simon Pietari 
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vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän 

Jumalan Poika".

LUUKKAAN 1:47 ja minun henkeni riemuitsee 

Jumalasta, vapahtajastani;

LUUKKAAN 2:11 teille on tänä päivänä 

syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, 

Daavidin kaupungissa.

JOHANNEKSEN 1:7 Hän tuli 

todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että 

kaikki uskoisivat hänen kauttansa.

8 Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli 

valkeudesta todistamaan.

JOHANNEKSEN 6:69 ja me uskomme ja 

ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."

JOHANNEKSEN 15:27 Ja te myös 

todistatte, sillä te olette alusta asti olleet 

minun kanssani."

APOSTOLIEN TEOT 1:8 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".

APOSTOLIEN TEOT 4:12 Eikä ole pelastusta 

yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan 

alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa 

meidän pitäisi pelastuman."

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

4:14 Ja me olemme nähneet ja todistamme, 

että Isä on lähettänyt Poikansa maailman 

Vapahtajaksi.

Katso myös: #1; #2; Jesaja 12:2; Jesaja 44:7,8; Jesaja 45:21,22; 
Jesaja 46:10; Hoosea 13:4; Luukkaan 4:41; Johanneksen 11:27; 

Johanneksen 16:14; Kirje Titukselle 3:4-6; Toinen Pietarin Kirje 
3:18.

D05 Messias on Lunastaja.

JESAJA 44:1 Mutta nyt kuule, Jaakob, 

minun palvelijani, ja Israel, jonka minä olen 

valinnut.

2 Näin sanoo Herra, sinun Luojasi, joka on 

valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta, 

joka sinua auttaa: Älä pelkää, minun 

palvelijani Jaakob, sinä Jesurun, jonka minä 

olen valinnut.

PSALMIT 105:6 te Aabrahamin, hänen 

palvelijansa, siemen, Jaakobin lapset, te 

hänen valittunsa.

PSALMIT 105:43 Niin hän vei kansansa 

pois sen iloitessa, valittunsa heidän 

riemuitessaan.

MATTEUKSEN 24:31 Ja hän lähettää 

enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he 

kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, 

taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

KIRJE ROOMALAISILLE 2:28 Sillä ei 

se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on 

juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka 

ulkonaisesti lihassa tapahtuu;

29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti 

on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus 

on sydämen ympärileikkaus Hengessä, 

ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei 

ihmisiltä, vaan Jumalalta.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:7 Miten 

siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei 

ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen 
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saavuttaneet; muut ovat paatuneet,

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:28 Evankeliumin kannalta he kyllä ovat 

vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan 

kannalta he ovat rakastettuja isien tähden.

29 Sillä ei Jumala armolahjojansa ja 

kutsumistansa kadu.

KIRJE KOLOSSALAISILLE 

3:12 Pukeutukaa siis te, jotka olette 

Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, 

sydämelliseen armahtavaisuuteen, 

ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, 

pitkämielisyyteen,

ENSIMMÄINEN KIRJE 

TESSALONIKALAISILLE 1:4 tietäen, 

veljet, te Jumalan rakastetut, teidän 

valitsemisenne:

TOINEN KIRJE TESSALONIKALAISILLE 

2:13 Mutta me olemme velvolliset aina 

kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, 

te Herran rakastetut, sentähden että Jumala 

alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen 

Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:9 

Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen 

papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, 

julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on 

pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen 

valkeuteensa;

TOINEN PIETARIN KIRJE 1:10 Pyrkikää 

sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään 

kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä 

jos sen teette, ette koskaan lankea;

Katso myös: Psalmit 106:5; Jesaja 41:8,9; Jesaja 45:4; Jeremia 31:3; 
Aamos 3:1,2; Markuksen 13:27; Kirje Roomalaisille 8:33.

G04 Messias antaa Pyhän Henkensä.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 44:3 Sillä minä vuodatan vedet 

janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan 

päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun 

siemenesi päälle ja siunaukseni sinun 

vesojesi päälle,

4 niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut 

vesipurojen partaalla.

5 Mikä sanoo: "Minä olen Herran oma", mikä 

nimittää itsensä Jaakobin nimellä, mikä 

piirtää käteensä: "Herran oma", ja ottaa 

Israelin kunnianimeksensä.

6 Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, ja 

sen lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen 

ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ja 

paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa.

JESAJA 44:7-8

JESAJA 41:4 Kuka on tämän tehnyt ja 

toimittanut? Hän, joka alusta asti kutsuu 

sukupolvet esiin: minä, Herra, joka olen 

ensimmäinen ja viimeisten luona vielä 

sama.

JESAJA 49:10 Ei heidän tule nälkä eikä 

jano, ei hietikon helle eikä aurinko satu 

heihin, sillä heidän armahtajansa johdattaa 

heitä ja vie heidät vesilähteille.

HESEKIEL 39:29 Enkä minä enää kätke heiltä 

kasvojani, sillä minä vuodatan Henkeni 

Israelin heimon päälle, sanoo Herra, Herra."

JOHANNEKSEN 7:37 Mutta juhlan 

viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja 
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huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon 

minun tyköni ja juokoon.

38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään 

on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva 

elävän veden virrat."

39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden 

piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä 

Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei 

vielä ollut kirkastettu.

APOSTOLIEN TEOT 2:17 `Ja on tapahtuva 

viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä 

vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja 

teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, 

ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja 

vanhuksenne unia uneksuvat.

APOSTOLIEN TEOT 2:33 Koska hän siis on 

Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja 

on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, 

on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette 

ja kuulette.

APOSTOLIEN TEOT 5:14 Ja yhä enemmän 

karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä 

miehiä että naisia suuret joukot.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:6 Ja hän 

sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen 

A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle 

elämän veden lähteestä lahjaksi.

Katso myös: #1; #2; Jesaja 32:15; Jesaja 35:6,7; Jesaja 41:17; 
Jesaja 43:10,11,19,20; Jesaja 48:12; Jesaja 59:20,21; Hesekiel 34:26; 
Jooel 2:28; Jooel 3:18; Miika 4:2; Sakarja 8:20-23; Sakarja 12:10; 

Matteuksen 25:34; Matteuksen 27:37; Apostolien Teot 2:41-47; 
Apostolien Teot 4:4; Apostolien Teot 10:45; Ensimmäinen Kirje 
Timoteukselle 3:16; Kirje Titukselle 3:5,6; Johanneksen Ilmestys 

1:8,11,17; Johanneksen Ilmestys 2:8; Johanneksen Ilmestys 22:13,17.

A06 Messias on Luoja.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H11 Messias kirkastetaan.

JESAJA 44:21 Muista tämä, Jaakob, ja sinä, 

Israel, sillä sinä olet minun palvelijani. Minä 

olen sinut valmistanut, sinä olet minun 

palvelijani: en unhota minä sinua, Israel.

22 Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi 

niinkuin pilven ja sinun syntisi niinkuin 

sumun. Palaja minun tyköni, sillä minä 

lunastan sinut.

23 Iloitkaa, te taivaat, sillä Herra sen tekee; 

riemuitkaa, te maan syvyydet, puhjetkaa 

riemuun, te vuoret, ynnä metsä ja kaikki sen 

puut; sillä Herra lunastaa Jaakobin, kirkastaa 

itsensä Israelissa.

24 Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, joka on 

valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta: 

Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka 

yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan 

- kuka oli minun kanssani? -

25 joka teen tyhjäksi valhettelijain merkit, 

teen taikurit tyhmiksi, joka panen tietäjät 

peräytymään ja muutan heidän tietonsa 

typeryydeksi.

26 Mutta palvelijani sanan minä toteutan 

ja saatan täyttymään sanansaattajaini 

neuvon. Minä olen se, joka Jerusalemille 

sanon: "Sinussa asuttakoon!" ja Juudan 

kaupungeille: "Teidät rakennettakoon!" Sen 

rauniot minä kohotan.

AAMOS 9:14 Silloin minä käännän 

kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat 

jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, 

he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden 

viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden 

hedelmiä.
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JOHANNEKSEN 1:3 Kaikki on saanut 

syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei 

ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:26 ja 

niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

8:6 niin on meillä kuitenkin ainoastaan 

yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon 

me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus 

Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös 

me hänen kauttansa.

KIRJE HEPREALAISILLE 1:1 Sittenkuin 

Jumala muinoin monesti ja monella tapaa 

oli puhunut isille profeettain kautta,

2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut 

meille Pojan kautta, jonka hän on pannut 

kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös 

on maailman luonut

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 1:18 

tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette 

hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, 

isiltä peritystä vaelluksestanne,

19 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin 

virheettömän ja tahrattoman karitsan,

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

4:11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin 

Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon 

sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, 

että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi 

Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on 

kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:11 Ja minä 

näin, ja minä kuulin monien enkelien 

äänen valtaistuimen ja olentojen ja 

vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli 

kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta 

ja tuhat kertaa tuhat,

12 ja he sanoivat suurella äänellä: "Karitsa, 

joka on teurastettu, on arvollinen saamaan 

voiman ja rikkauden ja viisauden ja 

väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja 

ylistyksen".

13 Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja 

maan päällä ja maan alla ja meren päällä, 

ja kaikkien niissä olevain minä kuulin 

sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, 

ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja 

valta aina ja iankaikkisesti!"

Katso myös: #1; #2; Psalmit 103:12; Jesaja 1:18; Jesaja 40:22; 
Jesaja 43:25; Jesaja 45:12,13; Jesaja 49:13; Jesaja 51:13; Jesaja 61:4; 

Jeremia 3:12-14; Jeremia 33:8; Hesekiel 36:10; Apostolien Teot 
3:19; Kirje Roomalaisille 11:28,29; Kirje Efesolaisille 3:9; Kirje 

Kolossalaisille 1:12-18; Kirje Heprealaisille 1:10-12; Johanneksen 
Ilmestys 12:12; Johanneksen Ilmestys 18:20; Johanneksen Ilmestys 

19:1-6.

D05 Messias on Lunastaja.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 45:17 Mutta Israelin pelastaa Herra 

iankaikkisella pelastuksella, te ette joudu 

häpeään ettekä pilkan alaisiksi, ette ikinä, 

hamaan iankaikkisuuteen saakka.

18 Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut 

taivaan - hän on Jumala - joka on 

valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on 

sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, 

asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen 

Herra, eikä toista ole.

APOSTOLIEN TEOT 13:39 ja että jokainen, 

joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, 
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vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet 

Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

KIRJE ROOMALAISILLE 2:28 Sillä ei 

se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on 

juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka 

ulkonaisesti lihassa tapahtuu;

29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti 

on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus 

on sydämen ympärileikkaus Hengessä, 

ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei 

ihmisiltä, vaan Jumalalta.

KIRJE ROOMALAISILLE 8:1 Niin ei 

nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, 

jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette 

olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 

Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 

luku on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 5:21 

Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän 

tähtemme teki synniksi, että me hänessä 

tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

Katso myös: #1; #2; Jesaja 26:4; Kirje Roomalaisille 3:24,25; Kirje 
Roomalaisille 5:1,18,19; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 1:30,31; 
Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 6:11; Kirje Filippiläisille 3:8,9; 

Johanneksen 4:15.

D09 Messias on Pelastaja.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 45:21 Ilmoittakaa ja esiin tuokaa 

- neuvotelkoot keskenänsä - kuka on tämän 

julistanut hamasta muinaisuudesta, aikoja 

sitten ilmoittanut? Enkö minä, Herra! 

Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa; ei ole 

vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta 

kuin minä.

22 Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa 

itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen 

Jumala, eikä toista ole.

23 Minä olen vannonut itse kauttani, minun 

suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton 

sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien 

notkistuman, minulle jokaisen kielen 

valansa vannoman.

24 Ainoastaan Herrassa - niin pitää minusta 

sanottaman - on vanhurskaus ja voima. 

Hänen tykönsä tulevat häveten kaikki, jotka 

ovat palaneet vihasta häntä vastaan.

25 Herrassa tulee vanhurskaaksi kaikki Israelin 

siemen, ja hän on heidän kerskauksensa.

JOHANNEKSEN 3:16 Sillä niin on 

Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi 

ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka 

häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 

iankaikkinen elämä.

JOHANNEKSEN 6:40 Sillä minun Isäni 

tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan 

ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja 

minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

KIRJE ROOMALAISILLE 9:33 niinkuin 

kirjoitettu on: "Katso, minä panen Siioniin 
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loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja 

joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu".

KIRJE ROOMALAISILLE 11:26 ja 

niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

KIRJE ROOMALAISILLE 14:10 Mutta 

sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? 

Taikka sinä toinen, minkätähden sinä 

halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät 

asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen.

11 Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä 

elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää 

jokaisen polven notkistuman ja jokaisen 

kielen ylistämän Jumalaa".

12 Niin on siis meidän jokaisen tehtävä 

Jumalalle tili itsestämme.

Katso myös: #1; #2; Ensimmäinen Mooseksen 22:15-18; Psalmit 
65:6; Sakarja 12:10; Kirje Heprealaisille 12:2.

E08 Messiaan oikeudenmukaisuus.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 46:3 Kuulkaa minua, te Jaakobin 

heimo, te kaikki Israelin heimon tähteet, te, 

joita on pitänyt kantaa äidinkohdusta asti, 

nostaa hamasta äidinhelmasta.

4 Teidän vanhuuteenne asti minä olen sama, 

hamaan harmaantumiseenne saakka 

minä kannan; niin minä olen tehnyt, ja 

vastedeskin minä nostan, minä kannan ja 

pelastan.

13 Minä olen antanut vanhurskauteni 

lähestyä, se ei ole kaukana; ei viivy pelastus, 

jonka minä tuon. Minä annan Siionissa 

pelastuksen, annan kirkkauteni Israelille.

KIRJE ROOMALAISILLE 1:17 Sillä 

siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta 

uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas 

on elävä uskosta".

KIRJE ROOMALAISILLE 3:21 Mutta nyt 

Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat 

todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,

22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta 

Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja 

kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään 

erotusta.

KIRJE ROOMALAISILLE 10:3 sillä kun 

he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan 

koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, 

eivät he ole alistuneet Jumalan 

vanhurskauden alle.

4 Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi 

jokaiselle, joka uskoo.

5 Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, 

joka laista tulee, että ihminen, joka sen 

täyttää, on siitä elävä.

6 Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, 

sanoo näin: "Älä sano sydämessäsi: Kuka 

nousee taivaaseen?" se on: tuomaan 

Kristusta alas,

KIRJE ROOMALAISILLE 11:26 ja 

niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

Katso myös: #1; #2.
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D05 Messias on Lunastaja.

JESAJA 47:4 Meidän lunastajamme nimi 

on Herra Sebaot, Israelin Pyhä.

JESAJA 44:6 Näin sanoo Herra, Israelin 

kuningas, ja sen lunastaja, Herra Sebaot: 

Minä olen ensimmäinen, ja minä olen 

viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään 

Jumalaa.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:26 ja 

niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:8 "Minä 

olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja 

joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 32:24-31; Toinen Samuelin 
Kirja 22:3; Job 19:25; Psalmit 19:15; Psalmit 78:35; Jesaja 41:14; 
Jesaja 44:24; Jesaja 48:17; Jesaja 49:7,26; Jesaja 54:5,8; Jesaja 
59:20; Jesaja 60:16; Jesaja 63:16; Johanneksen Ilmestys 1:11; 

Johanneksen Ilmestys 21:6; Johanneksen Ilmestys 22:13.

E01 Messiaan palvelustehtävä.

JESAJA 48:15 Minä, minä olen puhunut, 

minä olen hänet kutsunut, olen hänet 

tuonut, ja hän on menestynyt teillänsä.

16 Lähestykää minua, kuulkaa tämä: 

Alkujaankaan minä en ole puhunut salassa; 

kun nämä tapahtuivat, olin minä jo siellä. Ja 

nyt Herra, Herra on lähettänyt minut ynnä 

oman Henkensä.

17 Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, Israelin 

Pyhä: Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka 

opetan sinulle, mikä hyödyllistä on, johdatan 

sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä.

LUUKKAAN 4:18 Herran Henki on minun 

päälläni, sillä hän on voidellut minut 

julistamaan evankeliumia köyhille; hän on 

lähettänyt minut saarnaamaan vangituille 

vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, 

päästämään sorretut vapauteen,

JOHANNEKSEN 3:34 Sillä hän, jonka 

Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan 

sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla.

JOHANNEKSEN 6:45 Profeetoissa on 

kirjoitettuna: `Ja he tulevat kaikki Jumalan 

opettamiksi`. Jokainen, joka on Isältä kuullut 

ja oppinut, tulee minun tyköni.

JOHANNEKSEN 18:20 Jeesus vastasi 

hänelle: "Minä olen julkisesti puhunut 

maailmalle; minä olen aina opettanut 

synagoogissa ja pyhäkössä, joihin kaikki 

juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa 

puhunut mitään.

JOHANNEKSEN 20:21 Niin Jeesus sanoi 

heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä 

on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin 

teidät."

22 Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän 

päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä 

Henki.

KIRJE EFESOLAISILLE 4:21 jos 

muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä 

opetusta saaneet, niinkuin totuus on 

Jeesuksessa:

Katso myös: Psalmit 32:8; Jesaja 49:9,10.

JESAJA



245

C01 Messiaan profetoitu syntymä.

JESAJA 49:1 Kuulkaa minua, te 

merensaaret, ja tarkatkaa, kaukaiset 

kansat. Herra on minut kutsunut hamasta 

äidinkohdusta saakka, hamasta äitini helmasta 

minun nimeni maininnut.

MATTEUKSEN 1:20 Mutta kun hän tätä 

ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa 

Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin 

poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, 

vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, 

on Pyhästä Hengestä.

21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on 

annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on 

vapahtava kansansa heidän synneistänsä."

JOHANNEKSEN 10:36 niin kuinka 

te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt 

ja lähettänyt maailmaan: `Sinä pilkkaat 

Jumalaa`, sentähden että minä sanoin: `Minä 

olen Jumalan Poika`?

KIRJE EFESOLAISILLE 2:17 Ja hän tuli 

ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja 

rauhaa niille, jotka lähellä olivat;

KIRJE HEPREALAISILLE 12:25 Katsokaa, 

ettette torju luotanne häntä, joka puhuu; 

sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan hänet, 

joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, 

eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa 

vähemmän me, jos käännymme pois 

hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 1:19 

vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin 

virheettömän ja tahrattoman karitsan,

20 hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo 

ennen maailman perustamista, mutta vasta 

viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten,

Katso myös: Psalmit 71:5,6; Jesaja 42:1-4,12; Jesaja 45:22; Jesaja 
49:5; Jesaja 51:5; Jesaja 55:3; Sefanja 2:11; Luukkaan 1:15,31; 

Luukkaan 2:10,11.

B16 Messiaan voima.

JESAJA 49:2 Hän teki minun suuni terävän 

miekan kaltaiseksi, kätki minut kätensä 

varjoon; hän teki minut hiotuksi nuoleksi, 

talletti minut viineensä.

PSALMIT 27:5 Sillä hän kätkee minut 

majaansa pahana päivänä, hän suojaa minua 

telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle.

PSALMIT 45:6 Sinun nuolesi ovat terävät, 

kansat kaatuvat sinun allesi; kuninkaan 

vihollisten sydämet lävistetään.

PSALMIT 91:15 Hän huutaa minua 

avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä 

olen hänen tykönänsä, kun hänellä on 

ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan 

hänet kunniaan.

KIRJE HEPREALAISILLE 4:12 Sillä 

Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja 

terävämpi kuin mikään kaksiteräinen 

miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa 

sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on 

sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:16 Ja hänellä 

oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja 

hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä 

miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin 

aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa.
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JOHANNEKSEN ILMESTYS 2:12 Ja 

Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: 

`Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, 

terävä miekka:

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:15 Ja 

hänen suustaan lähtee terävä miekka, että 

hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva 

heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee 

kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden 

viinikuurnan.

Katso myös: Psalmit 45:3-6; Psalmit 91:11; Jesaja 50:4; Jesaja 
51:16; Jesaja 61:1-3; Jesaja 66:19.

B14 Messias tekee tunnetuksi Jumalan 

kunnian.

H11 Messias kirkastetaan.

JESAJA 49:3 Ja hän sanoi minulle: "Sinä 

olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä 

osoitan kirkkauteni".

JOHANNEKSEN 12:28 Isä, kirkasta 

nimesi!" Niin taivaasta tuli ääni: "Minä olen 

sen kirkastanut, ja olen sen vielä kirkastava".

JOHANNEKSEN 17:1 Tämän Jeesus 

puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja 

sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, 

että Poikasi kirkastaisi sinut;

JOHANNEKSEN 17:4 Minä olen 

kirkastanut sinut maan päällä: minä olen 

täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun 

tehtäväkseni.

Katso myös: Johanneksen 13:31,32; Kirje Filippiläisille 2:6-11.

E22 Messiaan työnteko siunataan.

F03 Messias torjutaan.

JESAJA 49:4 Mutta minä sanoin: 

"Hukkaan minä olen itseäni vaivannut, 

kuluttanut voimani turhaan ja tyhjään; 

kuitenkin on minun oikeuteni Herran 

huomassa, minun palkkani on Jumalan 

tykönä".

MATTEUKSEN 17:17 Niin Jeesus vastasi 

ja sanoi: "Voi sinä epäuskoinen ja nurja 

sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla 

teidän kanssanne? Kuinka kauan kärsiä 

teitä? Tuokaa hänet tänne minun tyköni."

MATTEUKSEN 23:37 Jerusalem, 

Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität 

ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka 

usein minä olenkaan tahtonut koota sinun 

lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa 

siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.

JOHANNEKSEN 1:11 Hän tuli omiensa 

tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä 

vastaan.

JOHANNEKSEN 17:4 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.

KIRJE ROOMALAISILLE 10:21 Mutta 

Israelista hän sanoo: "Koko päivän minä 

olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja 

uppiniskaista kansaa kohden".
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TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

12:15 Ja minä olen mielelläni uhraava 

kaikki, uhraava itsenikin, teidän sielujenne 

hyväksi. Senkötähden, että teitä näin 

suuresti rakastan, minä saan teiltä 

vähemmän vastarakkautta?

KIRJE GALATALAISILLE 4:11 Minä 

pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä 

turhaan teistä vaivaa nähnyt.

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:9 Sentähden onkin 

Jumala hänet korkealle korottanut ja 

antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä 

korkeamman,

KIRJE HEPREALAISILLE 12:2 silmät 

luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, 

Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon 

sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja 

istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

Katso myös: Psalmit 22:23-32; Jesaja 40:10; Jesaja 53:10-12; Jesaja 
62:11; Jesaja 65:2.

A05 Messiaan suhde Isään.

F03 Messias torjutaan.

JESAJA 49:5 Ja nyt sanoo Herra, joka on 

minut palvelijakseen valmistanut hamasta 

äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin 

hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin 

hänen omaksensa - ja minä olen kallis Herran 

silmissä, minun Jumalani on tullut minun 

voimakseni -

MATTEUKSEN 15:24 Hän vastasi ja 

sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin 

Israelin huoneen kadonneitten lammasten 

tykö".

MATTEUKSEN 23:37 Jerusalem, 

Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität 

ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka 

usein minä olenkaan tahtonut koota sinun 

lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa 

siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.

JOHANNEKSEN 1:11 Hän tuli omiensa 

tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä 

vastaan.

12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, 

hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, 

niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

JOHANNEKSEN 3:35 Isä rakastaa Poikaa 

ja on antanut kaikki hänen käteensä.

JOHANNEKSEN 13:31 Kun hän oli 

mennyt ulos, sanoi Jeesus: "Nyt Ihmisen 

Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastettu 

hänessä.

32 Jos Jumala on kirkastettu hänessä, niin 

kirkastaa myös Jumala hänet itsessään ja 

kirkastaa hänet pian.

APOSTOLIEN TEOT 10:36 Sen sanan, jonka 

hän lähetti Israelin lapsille, julistaen 

evankeliumia rauhasta Jeesuksessa 

Kristuksessa, joka on kaikkien Herra,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:12 ja he 

sanoivat suurella äänellä: "Karitsa, joka on 

teurastettu, on arvollinen saamaan voiman 

ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja 

kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen".

Katso myös: Psalmit 110:1-3; Jesaja 49:1; Matteuksen 3:17; 
Matteuksen 11:27; Matteuksen 17:5; Matteuksen 21:37-41; 

Matteuksen 28:18; Luukkaan 19:42; Kirje Roomalaisille 15:8; Kirje 
Efesolaisille 1:20-22; Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 2:15,16; 
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Jaakobin Kirje 5:20-27; Ensimmäinen Pietarin Kirje 3:22.

A07 Han tulee olemaan Israelin Messias.

D09 Messias on Pelastaja.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

E26 Messiaan lunastustyö.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 49:6 hän sanoo: Liian vähäistä on 

sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa 

ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda 

takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut 

pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi 

pelastus maan ääriin asti.

LUUKKAAN 2:32 valkeudeksi, joka on 

ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi 

kansallesi Israelille".

LUUKKAAN 24:46 Ja hän sanoi heille: "Niin 

on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja 

kolmantena päivänä nouseva kuolleista,

47 ja että parannusta syntien 

anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen 

nimessänsä kaikille kansoille, alkaen 

Jerusalemista.

APOSTOLIEN TEOT 13:46 Silloin Paavali ja 

Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: 

"Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; 

mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä 

katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen 

elämään, niin katso, me käännymme 

pakanain puoleen.

47 Sillä näin on Herra meitä käskenyt: `Minä 

olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että 

sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti`."

48 Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja 

ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, 

jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään.

KIRJE HEPREALAISILLE 8:10 Sillä tämä 

on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon 

kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: 

Minä panen lakini heidän mieleensä, ja 

kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä 

olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun 

kansani.

Katso myös: #1; #2; Jesaja 42:6; Johanneksen 1:4-9; Apostolien 
Teot 26:18,32.

B16 Messiaan voima.

F03 Messias torjutaan.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 49:7 Näin sanoo Herra, Israelin 

lunastaja, hänen Pyhänsä, syvästi halveksitulle, 

kansan inhoamalle, valtiaitten orjalle: 

Kuninkaat näkevät sen ja nousevat seisomaan, 

ruhtinaat näkevät ja kumartuvat maahan 

Herran tähden, joka on uskollinen, Israelin 

Pyhän tähden, joka on sinut valinnut.

PSALMIT 35:19 Älkööt ne minusta iloitko, 

jotka syyttä ovat minun vihamiehiäni; älkööt 

silmää iskekö, jotka asiatta minua vihaavat.

MATTEUKSEN 27:22 Pilatus sanoi heille: 

"Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, 

jota sanotaan Kristukseksi?" He sanoivat 

kaikki: "Ristiinnaulittakoon!"

23 Niin maaherra sanoi: "Mitä pahaa hän 

sitten on tehnyt?" Mutta he huusivat vielä 

kovemmin sanoen: "Ristiinnaulittakoon!"

JOHANNEKSEN 7:47 Niin fariseukset 

vastasivat heille: "Oletteko tekin eksytetyt?
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48 Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut 

häneen tai kukaan fariseuksista?

49 Mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, on 

kirottu."

JOHANNEKSEN 15:22 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`.

KIRJE ROOMALAISILLE 14:11 Sillä 

kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, 

sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen 

polven notkistuman ja jokaisen kielen 

ylistämän Jumalaa".

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:10 niin että 

kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen 

notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa 

ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja 

niitten, jotka maan alla ovat,

11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän 

Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on 

Herra.

Katso myös: #1; #2; #4; Psalmit 22:7-9; Psalmit 69:8-10; Psalmit 
109:3; Jesaja 42:1; Jesaja 52:15; Jesaja 53:13; Matteuksen 20:28; 

Matteuksen 26:67; Matteuksen 27:38-44; Luukkaan 22:27; 
Luukkaan 23:18,23,35; Johanneksen 18:40; Johanneksen 19:6,15; 

Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:4.

E20 Messias tekee uuden liiton.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 49:8 Näin sanoo Herra: Otollisella 

ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen 

päivänä sinua auttanut; minä olen valmistanut 

sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, 

kohottamaan ennalleen maan, jakamaan 

hävitetyt perintöosat,

9 sanomaan vangituille: "Käykää ulos!" ja 

pimeässä oleville: "Tulkaa esiin!" Teiden varsilta 

he löytävät laitumen, kaikki kalliokukkulat ovat 

heillä laidunpaikkoina.

10 Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon 

helle eikä aurinko satu heihin, sillä heidän 

armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät 

vesilähteille.

11 Minä teen kaikki vuoreni teiksi, ja minun 

valtatieni kulkevat korkealla.

12 Katso heitä, he tulevat kaukaa! Katso, nuo 

pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Siinimin 

maalta!

13 Riemuitkaa, te taivaat, iloitse, sinä maa, 

puhjetkaa riemuun, te vuoret, sillä Herra 

lohduttaa kansaansa ja armahtaa kurjiansa.

JESAJA 49:14-15

JESAJA 49:16 Katso, kätteni hipiään olen 

minä sinut piirtänyt, sinun muurisi ovat 

aina minun edessäni.

JESAJA 49:17-21

JESAJA 49:22 Näin sanoo Herra, Herra: 

Katso, minä nostan käteni kansakuntien 

puoleen, kohotan lippuni kansoja kohti, 

niin he tuovat sinun poikasi sylissänsä ja 

kantavat sinun tyttäresi olkapäillään.

JESAJA 49:23-26

MIIKA 7:19 Hän armahtaa meitä jälleen, 

polkee maahan meidän pahat tekomme. 
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Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren 

syvyyteen.

MATTEUKSEN 5:6 Autuaita ovat ne, 

jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä 

heidät ravitaan.

MATTEUKSEN 12:18 Katso, minun 

palvelijani, jonka minä olen valinnut, 

minun rakkaani, johon minun sieluni on 

mielistynyt; minä panen Henkeni häneen, 

ja hän on saattava oikeuden sanomaa 

pakanoille.

LUUKKAAN 2:13 Ja yhtäkkiä oli enkelin 

kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja 

he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:

14 Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa 

rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä 

on hyvä tahto!

LUUKKAAN 4:18 Herran Henki on minun 

päälläni, sillä hän on voidellut minut 

julistamaan evankeliumia köyhille; hän on 

lähettänyt minut saarnaamaan vangituille 

vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, 

päästämään sorretut vapauteen,

LUUKKAAN 12:32 Älä pelkää, sinä piskuinen 

lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi 

antaa teille valtakunnan.

JOHANNEKSEN 6:35 Jeesus sanoi heille: 

"Minä olen elämän leipä; joka tulee minun 

tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo 

minuun, se ei koskaan janoa.

JOHANNEKSEN 10:14 Minä olen se hyvä 

paimen, ja minä tunnen omani, ja minun 

omani tuntevat minut,

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 6:2 

Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen 

sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua 

auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, 

nyt on pelastuksen päivä.

KIRJE HEPREALAISILLE 5:7 Ja 

lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja 

kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia 

sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; 

ja hänen rukouksensa kuultiin hänen 

jumalanpelkonsa tähden.

8 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä 

hän kärsi, kuuliaisuuden,

9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän 

iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi 

kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:15 

Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen 

edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen 

temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella 

istuu, on levittävä telttamajansa heidän 

ylitsensä.

16 Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, 

eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään 

helle,

17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, 

on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän 

vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois 

kaikki kyyneleet heidän silmistänsä."

Katso myös: #1; #2; #3; Psalmit 23:1-6; Psalmit 102:14; Psalmit 
107:10-14; Psalmit 146:7; Jesaja 42:7; Johanneksen 10:1-16; Kirje 

Kolossalaisille 1:13; Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:9.

F11 Messiaan kärsimys.

JESAJA 50:3 Minä puetan taivaat mustiin 

ja panen murhepuvun niitten verhoksi.
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MATTEUKSEN 27:45 Mutta kuudennesta 

hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, 

ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen.

Katso myös: Luukkaan 23:44,45; Johanneksen Ilmestys 6:12.

D02 D. Messias Profeettana.

JESAJA 50:4 Herra, Herra on minulle 

antanut opetuslasten kielen, niin että minä 

taidan sanalla virvoittaa väsynyttä; hän 

herättää aamu aamulta, herättää minun 

korvani kuulemaan opetuslasten tavalla.

MATTEUKSEN 11:28 Tulkaa minun 

tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, 

niin minä annan teille levon.

MATTEUKSEN 13:54 Ja hän tuli 

kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän 

synagoogassaan, niin että he hämmästyivät 

ja sanoivat: "Mistä hänellä on tämä viisaus ja 

nämä voimalliset teot?

LUUKKAAN 4:22 Ja kaikki lausuivat hänestä 

hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä 

armon sanoja, jotka hänen suustansa 

lähtivät; ja he sanoivat: "Eikö tämä ole 

Joosefin poika?"

LUUKKAAN 21:15 Sillä minä annan teille suun 

ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään 

teidän vastustajanne kykene asettumaan tai 

väittämään.

JOHANNEKSEN 5:19 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.

JOHANNEKSEN 7:15 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.

JOHANNEKSEN 7:46 Palvelijat vastasivat: 

"Ei ole koskaan ihminen puhunut niin, kuin 

se mies puhuu".

Katso myös: Toinen Mooseksen 4:11,12; Psalmit 45:3; Jeremia 1:9.

F13 Messiaan kärsimyksen yksityiskohdat.

JESAJA 50:5 Herra, Herra on avannut 

minun korvani; minä en ole niskoitellut, en 

vetäytynyt pois.

6 Selkäni minä annoin lyötäväksi, poskieni 

parran revittäväksi, en peittänyt kasvojani 

pilkalta ja syljeltä.

MATTEUKSEN 26:39 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 

niinkuin sinä".

MARKUKSEN 14:65 Ja muutamat 

rupesivat sylkemään häntä ja peittivät hänen 

kasvonsa ja löivät häntä nyrkillä ja sanoivat 

hänelle: "Profetoi!" Oikeudenpalvelijatkin 
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löivät häntä poskelle.

JOHANNEKSEN 8:29 Ja hän, joka on 

minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei 

ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina 

teen sitä, mikä hänelle on otollista."

JOHANNEKSEN 14:31 Mutta että maailma 

ymmärtäisi minun rakastavan Isää ja 

tekevän, niinkuin Isä on minua käskenyt: 

nouskaa, lähtekäämme täältä."

JOHANNEKSEN 19:1 Silloin Pilatus otti 

Jeesuksen ja ruoskitti hänet.

2 Ja sotamiehet väänsivät kruunun 

orjantappuroista, panivat sen hänen 

päähänsä ja pukivat hänen ylleen 

purppuraisen vaipan

3 ja tulivat hänen luoksensa ja sanoivat: 

"Terve, juutalaisten kuningas"; ja he antoivat 

hänelle korvapuusteja.

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:7 vaan tyhjensi 

itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten 

kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan 

sellaiseksi kuin ihminen;

8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen 

kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan 

asti.

9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle 

korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia 

muita nimiä korkeamman,

Katso myös: Psalmit 40:7-9; Valitusvirret 3:30; Miika 4:14; 
Matteuksen 5:39; Matteuksen 26:67,68; Markuksen 15:19; 

Luukkaan 22:63; Kirje Heprealaisille 5:8; Kirje Heprealaisille 
10:5-9.

F13 Messiaan kärsimyksen yksityiskohdat.

JESAJA 50:7 Herra, Herra auttaa minua; 

sentähden ei minuun pilkka koskenut, 

sentähden tein kasvoni koviksi kuin piikivi, 

sillä minä tiedän, etten häpeään joudu.

8 Lähellä on hän, joka minut vanhurskaaksi 

tuomitsee. Kuka voi minun kanssani 

riidellä? Astukaamme yhdessä esiin! Kuka 

on minun vastapuoleni? Tulkoon tänne 

lähelleni!

9 Katso, Herra, Herra auttaa minua; kuka 

minut syylliseksi tuomitsee? Katso, kaikki he 

hajoavat kuin vaate; koi heidät syö.

MATTEUKSEN 27:19 Mutta kun hän 

istui tuomarinistuimella, lähetti hänen 

vaimonsa hänelle sanan: "Älä puutu siihen 

vanhurskaaseen mieheen, sillä minä olen 

tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen 

tähtensä".

LUUKKAAN 9:51 Ja kun hänen 

ylösottamisensa aika oli täyttymässä, 

käänsi hän kasvonsa Jerusalemia kohti, 

vaeltaaksensa sinne.

LUUKKAAN 23:4 Pilatus sanoi ylipapeille ja 

kansalle: "En minä löydä mitään syytä tässä 

miehessä".

LUUKKAAN 23:14 ja sanoi heille: "Te olette 

tuoneet minulle tämän miehen kansan 

yllyttäjänä; ja katso, minä olen teidän 

läsnäollessanne häntä tutkinut enkä ole 

havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, 

mistä te häntä syytätte,

JOHANNEKSEN 8:46 Kuka teistä voi 

näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä 
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totuutta puhun, miksi ette minua usko?

KIRJE ROOMALAISILLE 8:33 Kuka voi 

syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka 

vanhurskauttaa.

KIRJE HEPREALAISILLE 1:11 ne 

katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat 

kaikki niinkuin vaate,

12 ja niinkuin vaipan sinä ne käärit, niinkuin 

vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta sinä olet 

sama, eivätkä sinun vuotesi lopu".

Katso myös: Job 13:28; Psalmit 89:22-28; Psalmit 102:27; Jesaja 
41:1,21; Jesaja 51:6-8; Hesekiel 3:8,9; Sakarja 3:1; Matteuksen 5:25; 

Johanneksen Ilmestys 12:10.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

E19 Messias tuo lohdutusta.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

      

JESAJA 51:1-2

JESAJA 51:3 Niin Herra lohduttaa Siionin, 

lohduttaa kaikki sen rauniot, hän tekee sen 

erämaasta kuin Eedenin ja sen arosta kuin 

Herran puutarhan; siellä on oleva riemu ja 

ilo, kiitos ja ylistysvirren ääni.

4 Kuuntele minua, kansani, kuule minua, 

kansakuntani, sillä minusta lähtee laki, ja 

minä panen oikeuteni valkeudeksi kansoille.

5 Lähellä on minun vanhurskauteni, minun 

autuuteni ilmestyy, minun käsivarteni 

tuomitsevat kansat; minua odottavat 

merensaaret ja panevat toivonsa minun 

käsivarteeni.

6 Nostakaa silmänne taivasta kohti ja katsokaa 

maata, joka alhaalla on, sillä taivaat katoavat 

kuin savu ja maa hajoaa kuin vaate ja sen 

asukkaat kuolevat kuin sääsket, mutta 

minun autuuteni pysyy iankaikkisesti, ja 

minun vanhurskauteni ei kukistu.

JESAJA 51:7-10

JESAJA 51:11 Niin Herran vapahdetut 

palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten, 

päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo 

saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus 

pakenevat.

JESAJA 51:12-23

JESAJA 2:3 Monet kansat lähtevät 

liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme 

Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan 

temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä 

ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä 

Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran 

sana".

JESAJA 34:4 Kaikki taivaan joukot 

menehtyvät, taivas kääritään kokoon 

niinkuin kirja, ja kaikki sen joukot varisevat 

alas, niinkuin lehdet varisevat viinipuusta, 

niinkuin viikunapuusta raakaleet.

MATTEUKSEN 5:17 Älkää luulko, 

että minä olen tullut lakia tai profeettoja 

kumoamaan; en minä ole tullut 

kumoamaan, vaan täyttämään.

LUUKKAAN 2:30 sillä minun silmäni ovat 

nähneet sinun autuutesi,

31 jonka sinä olet valmistanut kaikkien 

kansojen nähdä,

32 valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja 

kirkkaudeksi kansallesi Israelille".

APOSTOLIEN TEOT 13:47 Sillä näin on 

Herra meitä käskenyt: `Minä olen pannut 

sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit 

pelastukseksi maan ääriin asti`."
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APOSTOLIEN TEOT 26:23 että nimittäin 

Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten 

ylösnousemuksen esikoisena julistaman 

valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille."

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

1:3 Kiitetty olkoon meidän Herramme 

Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, 

laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen 

Jumala,

4 joka lohduttaa meitä kaikessa 

ahdistuksessamme, että me sillä 

lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme 

lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka 

kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:9 

Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen 

papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, 

julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on 

pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen 

valkeuteensa;

JOHANNEKSEN ILMESTYS 6:12 Ja minä 

näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen 

sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja 

aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen 

säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin 

vereksi,

13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin 

viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri 

tuuli sitä pudistaa,

14 ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka 

kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret 

siirtyivät sijoiltansa.

Katso myös: #1; #2; #3:#5; #6; #7.

D05 Messias on Lunastaja.

E15 Messias tuo hyviä uutisia.

E19 Messias tuo lohdutusta.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 52:1-6

JESAJA 52:7 Kuinka suloiset ovat vuorilla 

ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa 

rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka 

julistaa pelastusta, sanoo Siionille: "Sinun 

Jumalasi on kuningas!"

8 Kuule! Vartijasi korottavat äänensä, kaikki 

he riemuitsevat, sillä he näkevät silmästä 

silmään, kuinka Herra palajaa Siioniin.

9 Huutakaa ilosta, riemuitkaa, kaikki te 

Jerusalemin rauniot, sillä Herra lohduttaa 

kansansa, lunastaa Jerusalemin.

10 Herra paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien 

kansojen nähden, ja kaikki maan ääret 

saavat nähdä meidän Jumalamme autuuden.

JESAJA 52:11-12

PSALMIT 22:28 Kaikki maan ääret muistavat 

tämän ja palajavat Herran tykö; kaikki 

pakanain sukukunnat kumartavat häntä;

PSALMIT 98:1 Virsi. Veisatkaa Herralle uusi 

virsi, sillä hän on ihmeitä tehnyt. Hän on 

saanut voiton oikealla kädellänsä ja pyhällä 

käsivarrellansa.

2 Herra on tehnyt tiettäväksi pelastustekonsa, 

hän on ilmaissut vanhurskautensa pakanain 

silmien edessä.

3 Hän on muistanut armonsa ja 

uskollisuutensa Israelin heimoa kohtaan; 

kaikki maan ääret ovat nähneet meidän 

Jumalamme pelastusteot.

JESAJA 66:13 Niinkuin äiti lohduttaa 

JESAJA



255

lastansa, niin minä lohdutan teitä, ja 

Jerusalemissa te saatte lohdutuksen.

JESAJA 66:18 Minä tunnen heidän tekonsa 

ja ajatuksensa. Aika tulee, että minä kokoan 

kaikki kansat ja kielet, ja he tulevat ja 

näkevät minun kunniani.

MATTEUKSEN 5:4 Autuaita ovat 

murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.

LUUKKAAN 1:74 suodakseen meidän, 

vapahdettuina vihollistemme kädestä, 

pelkäämättä palvella häntä

LUUKKAAN 2:38 Ja juuri sillä hetkellä hän 

tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta 

kaikille, jotka odottivat Jerusalemin 

lunastusta.

LUUKKAAN 3:6 ja kaikki liha on näkevä 

Jumalan autuuden."

LUUKKAAN 4:18 Herran Henki on minun 

päälläni, sillä hän on voidellut minut 

julistamaan evankeliumia köyhille; hän on 

lähettänyt minut saarnaamaan vangituille 

vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, 

päästämään sorretut vapauteen,

APOSTOLIEN TEOT 13:47 Sillä näin on 

Herra meitä käskenyt: `Minä olen pannut 

sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit 

pelastukseksi maan ääriin asti`."

KIRJE ROOMALAISILLE 10:15 Ja kuinka 

kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? 

Niinkuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat 

niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!"

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

1:10 Ja hän pelasti meidät niin suuresta 

kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen 

me olemme panneet toivomme, että hän 

vielä vastakin pelastaa,

KIRJE HEPREALAISILLE 2:3 kuinka 

me voimme päästä pakoon, jos emme 

välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, 

jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden 

vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, 

saatettiin meille,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 14:6 Ja minä 

näin lentävän keskitaivaalla erään toisen 

enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi 

julistettavana maan päällä asuvaisille, 

kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja 

kielille ja kansoille.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:4 Kuka ei 

pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? 

Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat 

tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun 

vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Jesaja 42:10-13; Jesaja 48:20; 
Jesaja 49:6; Jesaja 55:12; Matteuksen 24:30,31; Apostolien Teot 

2:5-11; Toinen Kirje Korinttilaisille 1:3-5; Kirje Kolossalaisille 2:2,3; 
Johanneksen Ilmestys 1:7.
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G03 Messiaan koroittaminen ennustetaan.

JESAJA 52:13 Katso, minun palvelijani 

menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen 

korkea oleva.

JESAJA 9:6 Herraus on oleva suuri ja 

rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella 

ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja 

vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella 

nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin 

kiivaus on sen tekevä.

JOHANNEKSEN 5:22 Sillä Isä ei 

myöskään tuomitse ketään, vaan hän on 

antanut kaiken tuomion Pojalle,

23 että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin 

he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita 

Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet 

lähettänyt.

APOSTOLIEN TEOT 2:31 niin hän 

edeltä nähden puhui Kristuksen 

ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus 

ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen 

ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.

33 Koska hän siis on Jumalan oikean käden 

voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän 

Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, 

minkä te nyt näette ja kuulette.

34 Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, 

vaan hän sanoo itse: `Herra sanoi minun 

Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,

35 kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun 

jalkojesi astinlaudaksi.`

36 Varmasti tietäköön siis koko Israelin 

huone, että Jumala on hänet Herraksi ja 

Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka 

te ristiinnaulitsitte."

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:9 Sentähden onkin 

Jumala hänet korkealle korottanut ja 

antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä 

korkeamman,

10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen 

nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka 

taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä 

ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,

11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän 

Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on 

Herra.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:13 Ja 

kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja 

maan päällä ja maan alla ja meren päällä, 

ja kaikkien niissä olevain minä kuulin 

sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, 

ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja 

valta aina ja iankaikkisesti!"

Katso myös: #1; Jesaja 9:5; Jesaja 49:6; Matteuksen 28:18; Kirje 
Efesolaisille 1:20-23; Kirje Heprealaisille 1:3; Johanneksen Ilmestys 

5:6-12.

F13 Messiaan kärsimyksen yksityiskohdat.

JESAJA 52:14 Niinkuin monet kauhistuivat 

häntä - sillä niin runneltu, ei enää 

ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen 

hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo -

PSALMIT 22:7 Mutta minä olen mato enkä 

ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky.

MATTEUKSEN 27:29 ja väänsivät 

orjantappuroista kruunun, panivat sen 

hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan 

käteensä, polvistuivat hänen eteensä 

ja pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Terve, 

juutalaisten kuningas!"
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30 Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät 

häntä päähän.

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:5 Olkoon teillä se 

mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,

6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, 

katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,

7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, 

tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin 

olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;

8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen 

kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan 

asti.

Katso myös: Psalmit 71:7; Matteuksen 7:28; Matteuksen 26:67; 
Markuksen 5:42; Markuksen 6:51; Luukkaan 2:47.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

JESAJA 52:15 niin hän on saattava 

ihmetyksiin monet kansat, hänen tähtensä 

kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heille ei 

ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä, mitä he 

eivät ole kuulleet, sen he saavat havaita.

MATTEUKSEN 11:28 Tulkaa minun 

tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, 

niin minä annan teille levon.

MATTEUKSEN 28:19 Menkää 

siis ja tehkää kaikki kansat minun 

opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja 

Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

LUUKKAAN 24:47 ja että parannusta syntien 

anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen 

nimessänsä kaikille kansoille, alkaen 

Jerusalemista.

JOHANNEKSEN 1:29 Seuraavana päivänä 

hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: 

"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 

maailman synnin!

JOHANNEKSEN 3:16 Sillä niin on 

Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi 

ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka 

häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 

iankaikkinen elämä.

17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa 

maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan 

sitä varten, että maailma hänen kauttansa 

pelastuisi.

JOHANNEKSEN 7:37 Mutta juhlan 

viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja 

huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon 

minun tyköni ja juokoon.

JOHANNEKSEN 8:12 Niin Jeesus taas 

puhui heille sanoen: "Minä olen maailman 

valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä 

vaella, vaan hänellä on oleva elämän 

valkeus".

APOSTOLIEN TEOT 2:21 Ja on tapahtuva, 

että jokainen, joka huutaa avuksi Herran 

nimeä, pelastuu.`

APOSTOLIEN TEOT 13:47 Sillä näin on 

Herra meitä käskenyt: `Minä olen pannut 

sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit 

pelastukseksi maan ääriin asti`."

APOSTOLIEN TEOT 17:30 Noita 

tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, 

mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien 

ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on 
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tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa 

sen miehen kautta, jonka hän siihen on 

määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä 

vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."

KIRJE ROOMALAISILLE 15:20 ja sillä 

tavoin, että olen pitänyt kunnianani olla 

julistamatta evankeliumia siellä, missä 

Kristuksen nimi jo on mainittu, etten 

rakentaisi toisen laskemalle perustukselle,

21 vaan niinkuin kirjoitettu on: "Ne, joille ei 

ole julistettu hänestä, saavat hänet nähdä, ja 

jotka eivät ole kuulleet, ne ymmärtävät".

KIRJE ROOMALAISILLE 16:25 Mutta 

hänen, joka voi teitä vahvistaa minun 

evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen 

saarnan mukaan, sen ilmoitetun 

salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten 

aikojen on ollut ilmoittamatta,

26 mutta joka nyt on julkisaatettu ja 

profeetallisten kirjoitusten kautta 

iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi 

tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden 

aikaansaamiseksi,

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

5:19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti 

maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille 

heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille 

sovituksen sanan.

KIRJE EFESOLAISILLE 3:8 Minulle, kaikista 

pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: 

julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen 

tutkimattomasta rikkaudesta

9 ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen 

salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista 

ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, 

kaiken Luojassa,

ENSIMMÄINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 

2:3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, 

meidän vapahtajallemme,

4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat 

ja tulisivat tuntemaan totuuden.

KIRJE TITUKSELLE 2:11 Sillä Jumalan armo 

on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille

TOINEN PIETARIN KIRJE 3:9 Ei Herra 

viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin 

muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan 

hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä 

hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että 

kaikki tulevat parannukseen.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

2:2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; 

eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko 

maailman syntien.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

4:14 Ja me olemme nähneet ja todistamme, 

että Isä on lähettänyt Poikansa maailman 

Vapahtajaksi.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 5:11 

Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut 

meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä 

on hänen Pojassansa.

12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan 

Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

Katso myös: Matteuksen 11:29; Johanneksen 4:42; Toinen Kirje 
Korinttilaisille 5:14; Ensimmäinen Kirje Timoteukselle 2:6; 

Kirje Heprealaisille 2:3,4,9; Ensimmäinen Pietarin Kirje 3:18; 
Johanneksen Ilmestys 22:17.
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F11 Messiaan kärsimys.

F13 Messiaan kärsimyksen yksityiskohdat.

F14 Messiaaseen ei uskota.

     

JESAJA 53:1 Kuka uskoo meidän 

saarnamme, kenelle Herran käsivarsi 

ilmoitetaan?

2 Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, 

niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut 

hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme 

hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me 

olisimme mielistyneet.

MARKUKSEN 6:3 Eikö tämä ole se rakentaja, 

Marian poika ja Jaakobin ja Jooseen ja 

Juudaan ja Simonin veli? Ja eivätkö hänen 

sisarensa ole täällä meidän parissamme?" Ja 

he loukkaantuivat häneen.

JOHANNEKSEN 12:37 Ja vaikka hän oli 

tehnyt niin monta tunnustekoa heidän 

nähtensä, eivät he uskoneet häneen,

38 että kävisi toteen profeetta Esaiaan sana, 

jonka hän on sanonut: "Herra, kuka uskoo 

meidän saarnamme, ja kenelle Herran 

käsivarsi ilmoitetaan?"

39 Sentähden he eivät voineet uskoa, koska 

Esaias on vielä sanonut:

40 "Hän on sokaissut heidän silmänsä ja 

paaduttanut heidän sydämensä, että he 

eivät näkisi silmillään eivätkä ymmärtäisi 

sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä 

heitä parantaisi".

KIRJE ROOMALAISILLE 8:3 Sillä 

mikä laille oli mahdotonta, koska se oli 

lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala 

teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen 

lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja 

tuomitsemalla synnin lihassa,

KIRJE ROOMALAISILLE 

10:16 Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia 

evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: "Herra, 

kuka uskoo meidän saarnamme?"

17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta 

kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:6 joka ei, vaikka 

hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut 

saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,

7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, 

tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin 

olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;

Katso myös: Jesaja 11:1,2; Jeremia 23:5; Hesekiel 17:22-24; Sakarja 
6:12; Luukkaan 2:7,40,52.

F03 Messias torjutaan.

F13 Messiaan kärsimyksen yksityiskohdat.

JESAJA 53:3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten 

hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, 

jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, 

halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.

PSALMIT 22:8 Kaikki, jotka minut näkevät, 

pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, 

nyökyttävät ilkkuen päätään:

9 Jätä asiasi Herran haltuun. Hän vapahtakoon 

hänet, hän pelastakoon hänet, koska on 

häneen mielistynyt.

MATTEUKSEN 26:65 Silloin ylimmäinen 

pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Hän on 

pilkannut Jumalaa. Mitä me enää todistajia 

tarvitsemme? Katso, nyt kuulitte hänen 

pilkkaamisensa.

66 Miten teistä on?" He vastasivat sanoen: "Hän 

on vikapää kuolemaan".
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67 Silloin he sylkivät häntä silmille ja löivät 

häntä nyrkillä kasvoihin; ja toiset sivalsivat 

häntä poskelle

68 ja sanoivat: "Profetoi meille, Kristus, kuka se 

on, joka sinua löi".

MARKUKSEN 9:11 Ja he kysyivät 

häneltä sanoen: "Kirjanoppineethan sanovat, 

että Eliaan pitää tuleman ensin?"

12 Niin hän sanoi heille: "Elias tosin tulee ensin 

ja asettaa kaikki kohdalleen. Mutta kuinka 

sitten on kirjoitettu Ihmisen Pojasta, että 

hän on paljon kärsivä ja tuleva halveksituksi?

13 Mutta minä sanon teille: Elias onkin tullut, 

ja he tekivät hänelle, mitä tahtoivat, niinkuin 

hänestä on kirjoitettu."

KIRJE HEPREALAISILLE 12:2 silmät 

luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, 

Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon 

sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja 

istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut 

kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, 

ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.

Katso myös: Psalmit 69:11-13,20,21; Jesaja 50:6; Miika 4:14; 
Sakarja 11:8-13; Matteuksen 27:39-44; Markuksen 15:19; 

Luukkaan 9:22; Luukkaan 16:14; Johanneksen 8:48.

F09 Messiaan uhri ja sovitus.

F13 Messiaan kärsimyksen yksityiskohdat.

JESAJA 53:4 Mutta totisesti, meidän 

sairautemme hän kantoi, meidän kipumme 

hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä 

rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,

5 mutta hän on haavoitettu meidän 

rikkomustemme tähden, runneltu meidän 

pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli 

hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja 

hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin 

lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. 

Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien 

meidän syntivelkamme.

MATTEUKSEN 8:16 Mutta illan tultua 

tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja 

hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat 

hän paransi;

17 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta 

Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti 

päällensä meidän sairautemme ja kantoi 

meidän tautimme".

KIRJE ROOMALAISILLE 

4:24 vaan myös meidän tähtemme, joille 

se on luettava, kun uskomme häneen, 

joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän 

Herramme,

25 joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme 

tähden ja kuolleista herätetty meidän 

vanhurskauttamisemme tähden.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 5:21 

Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän 

tähtemme teki synniksi, että me hänessä 

tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

KIRJE GALATALAISILLE 3:13 Kristus 

on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun 

hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - 

sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka 

on puuhun ripustettu" -

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

2:21 Sillä siihen te olette kutsutut, koska 

Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen 

teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen 
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jälkiänsä,

22 joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei 

petosta ollut",

23 joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, 

joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti 

asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee,

24 joka "itse kantoi meidän syntimme" 

ruumiissansa ristinpuuhun, että me, 

synneistä pois kuolleina, eläisimme 

vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta 

te olette paratut".

25 Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", 

mutta nyt te olette palanneet sielujenne 

paimenen ja kaitsijan tykö.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

2:2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; 

eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko 

maailman syntien.

Katso myös: Daniel 9:24; Matteuksen 20:28; Luukkaan 15:3-7; 
Kirje Roomalaisille 5:6-10; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 
15:3; Kirje Efesolaisille 5:2; Kirje Heprealaisille 9:12-15,28; Kirje 

Heprealaisille 10:14; Ensimmäinen Pietarin Kirje 3:18.

B02 Messias on Jumalan Karitsa.

B11 Messiaan kuuliaisuus.

F13 Messiaan kärsimyksen yksityiskohdat.

 

JESAJA 53:7 Häntä piinattiin, ja hän 

alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin 

karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin 

lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, 

niin ei hän suutansa avannut.

8 Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin 

pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä 

ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien 

maasta; minun kansani rikkomuksen tähden 

kohtasi rangaistus häntä.

MATTEUKSEN 26:62 Silloin ylimmäinen 

pappi nousi ja sanoi hänelle: "Etkö vastaa 

mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua 

vastaan?"

63 Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen 

pappi sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua 

elävän Jumalan kautta, että sanot meille, 

oletko sinä Kristus, Jumalan Poika".

64 Jeesus sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit. 

Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte 

nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman 

oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien 

päällä."

MATTEUKSEN 27:12 Ja kun ylipapit ja 

vanhimmat häntä syyttivät, ei hän mitään 

vastannut.

13 Silloin Pilatus sanoi hänelle: "Etkö kuule, 

kuinka paljon he todistavat sinua vastaan?"

14 Mutta hän ei vastannut yhteenkään hänen 

kysymykseensä, niin että maaherra suuresti 

ihmetteli.

MARKUKSEN 15:3 Ja ylipapit tekivät 

monta syytöstä häntä vastaan.

4 Niin Pilatus taas kysyi häneltä sanoen: 

"Etkö vastaa mitään? Katso, kuinka paljon 

syytöksiä he tekevät sinua vastaan."

5 Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään, niin 

että Pilatus ihmetteli.

LUUKKAAN 23:9 Ja hän teki Jeesukselle monia 

kysymyksiä; mutta tämä ei vastannut hänelle 

mitään.

LUUKKAAN 23:33 Ja kun saavuttiin paikalle, 

jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä 

he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, 

toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.
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APOSTOLIEN TEOT 8:30 Niin Filippus 

juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta 

Esaiasta ja sanoi: "Ymmärrätkö myös, mitä 

luet?"

31 Niin hän sanoi: "Kuinka minä voisin 

ymmärtää, ellei kukaan minua opasta?" Ja 

hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan 

viereensä.

32 Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä: 

"Niinkuin lammas hänet viedään teuraaksi; 

ja niinkuin karitsa on ääneti keritsijänsä 

edessä, niin ei hänkään suutansa avaa.

33 Hänen alentumisensa kautta hänen 

tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen 

syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan 

pois maan päältä."

Katso myös: Psalmit 22:13-22; Psalmit 69:13; Matteuksen 26:66-
68; Johanneksen 19:7-9; Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:23.

B12 Messiaan täydellisyys.

F08 Messiaan kuolemn yksityiskohdat.

     

JESAJA 53:9 Hänelle annettiin hauta 

jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö 

hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä 

tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.

MATTEUKSEN 27:57 Mutta illan tultua 

saapui rikas mies, Arimatiasta kotoisin, 

nimeltä Joosef, joka hänkin oli Jeesuksen 

opetuslapsi.

58 Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen 

ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen 

hänelle.

59 Ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen 

liinavaatteeseen

60 ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka 

oli hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti 

suuren kiven hautakammion ovelle ja lähti 

pois.

MARKUKSEN 15:27 Ja he 

ristiinnaulitsivat hänen kanssaan kaksi 

ryöväriä, toisen hänen oikealle ja toisen 

hänen vasemmalle puolellensa.

28 Ja Raamattu täytettiin, joka sanoo: "Ja hänet 

oli numeroitu rikollisten kanssa."

KIRJE HEPREALAISILLE 5:9 ja kun 

oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen 

autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat 

hänelle kuuliaiset,

KIRJE HEPREALAISILLE 

7:26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille 

sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä 

erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,

Katso myös: Markuksen 15:43-46; Luukkaan 23:41,50-53; 
Johanneksen 19:38-42; Apostolien Teot 13:28; Ensimmäinen Kirje 

Korinttilaisille 15:4; Johanneksen 3:5.

E22 Messiaan työnteko siunataan.

F09 Messiaan uhri ja sovitus.

G01 Messiaan ylösnousemus ennustetaan.

     

JESAJA 53:10 Mutta Herra näki hyväksi 

runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos 

sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän 

nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran 

tahto toteutuu hänen kauttansa.

11 Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja 

tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, 

minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa 

monet, sälyttäen päällensä heidän pahat 

tekonsa.

PSALMIT 110:3 Altis on sinun kansasi sinun 
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sotaanlähtösi päivänä: pyhässä asussa sinun 

nuori väkesi nousee eteesi, niinkuin kaste 

aamuruskon helmasta.

MATTEUKSEN 28:18 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."

LUUKKAAN 22:44 Ja kun hän oli suuressa 

tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja 

hänen hikensä oli niinkuin veripisarat, jotka 

putosivat maahan.

JOHANNEKSEN 12:24 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.

KIRJE ROOMALAISILLE 3:21 Mutta nyt 

Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat 

todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,

22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta 

Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja 

kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään 

erotusta.

23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat 

Jumalan kirkkautta vailla

24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen 

armostaan sen lunastuksen kautta, joka on 

Kristuksessa Jeesuksessa,

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

6:11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; 

mutta te olette vastaanottaneet peson, te 

olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut 

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

5:20 Kristuksen puolesta me siis olemme 

lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän 

kauttamme. Me pyydämme Kristuksen 

puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan 

kanssa.

21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän 

tähtemme teki synniksi, että me hänessä 

tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

KIRJE EFESOLAISILLE 4:11 Ja 

hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset 

profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset 

paimeniksi ja opettajiksi,

12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi 

palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin 

rakentamiseen,

KIRJE HEPREALAISILLE 9:22 Niin 

puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki 

verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu 

anteeksiantamista.

KIRJE HEPREALAISILLE 12:2 silmät 

luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, 

Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon 

sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja 

istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:9 ja he 

veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet 

arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen 

sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi 

ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset 
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kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista 

ja kansanheimoista

10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme 

kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat 

hallitsemaan maan päällä".

Katso myös: Jesaja 42:1; Matteuksen 17:5; Johanneksen 12:27-32; 
Kirje Roomalaisille 5:1,9,18,19; Kirje Galatalaisille 4:19; Kirje 

Titukselle 3:6,7; Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:24; Ensimmäinen 
Pietarin Kirje 3:18; Johanneksen Ilmestys 7:9-17.

E22 Messiaan työnteko siunataan.

F09 Messiaan uhri ja sovitus.

H06 Messiaan esirukous.

  

JESAJA 53:12 Sentähden minä jaan hänelle 

osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän 

saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi 

kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin 

joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän 

rukoili pahantekijäin puolesta.

MARKUKSEN 15:28 Ja Raamattu 

täytettiin, joka sanoo: "Ja hänet oli 

numeroitu rikollisten kanssa."

LUUKKAAN 22:37 Sillä minä sanon teille, 

että minussa pitää käymän toteen tämän, 

mikä kirjoitettu on: `Ja hänet luettiin 

pahantekijäin joukkoon`. Sillä se, mikä 

minusta on sanottu, on täyttynyt."

LUUKKAAN 23:34 Mutta Jeesus sanoi: "Isä, 

anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä 

he tekevät". Ja he jakoivat keskenään hänen 

vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:8 hän nöyryytti 

itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, 

hamaan ristin kuolemaan asti.

9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle 

korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia 

muita nimiä korkeamman,

10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen 

nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka 

taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä 

ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,

11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän 

Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on 

Herra.

Katso myös: Psalmit 2:8; Jesaja 49:24,25; Jesaja 52:15; Matteuksen 
12:28,29; Kirje Kolossalaisille 2:15; Kirje Heprealaisille 2:14,15.

E24 Messias tuo rauhan.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 54:1-4

JESAJA 54:5 Sillä hän, joka sinut teki, on 

sinun aviomiehesi, Herra Sebaot on hänen 

nimensä, sinun lunastajasi on Israelin Pyhä, 

hän joka kaiken maan Jumalaksi kutsutaan.

JESAJA 54:6-9

JESAJA 54:10 Sillä vuoret väistykööt ja 

kukkulat horjukoot, mutta minun armoni 

ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni 

horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.

11 Sinä kurja, myrskyn raastama, sinä 

lohduton! Katso, minä muuraan sinun kivesi 

kiiltokivellä, panen sinun perustuksesi 

safiireista,

12 minä teen sinun harjasi rubiineista ja 

sinun porttisi kristalleista ja koko sinun 

ympärysmuurisi jalokivistä.

13 Sinun lapsesi ovat kaikki Herran 

opetuslapsia, ja suuri rauha on sinun 

lapsillasi oleva.

JESAJA 54:14-17
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LUUKKAAN 10:21 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.

LUUKKAAN 24:45 Silloin hän avasi heidän 

ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.

JOHANNEKSEN 6:45 Profeetoissa on 

kirjoitettuna: `Ja he tulevat kaikki Jumalan 

opettamiksi`. Jokainen, joka on Isältä kuullut 

ja oppinut, tulee minun tyköni.

JOHANNEKSEN 6:65 Ja hän sanoi: 

"Sentähden minä olen sanonut teille, ettei 

kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun 

Isäni sitä hänelle anna".

JOHANNEKSEN 14:26 Mutta Puolustaja, 

Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun 

nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja 

muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen 

teille sanonut.

APOSTOLIEN TEOT 14:22 ja vahvistivat 

opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä 

pysymään uskossa ja sanoivat: "Monen 

ahdistuksen kautta meidän pitää menemän 

sisälle Jumalan valtakuntaan".

KIRJE EFESOLAISILLE 4:21 jos 

muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä 

opetusta saaneet, niinkuin totuus on 

Jeesuksessa:

ENSIMMÄINEN KIRJE 

TESSALONIKALAISILLE 4:9 

Veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvis teille 

kirjoittaa; sillä itse te olette Jumalalta 

oppineet rakastamaan toisianne;

KIRJE HEPREALAISILLE 8:10 Sillä tämä 

on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon 

kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: 

Minä panen lakini heidän mieleensä, ja 

kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä 

olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun 

kansani.

11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan 

eikä veli veljeään sanoen: `Tunne Herra`; 

sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, 

tuntevat minut.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:18 Ja 

sen muuri oli rakennettu jaspiksesta, ja 

kaupunki oli puhdasta kultaa, puhtaan lasin 

kaltaista.

19 Ja kaupungin muurin perustukset olivat 

kaunistetut kaikkinaisilla kalleilla kivillä; 

ensimmäinen perustus oli jaspis, toinen 

safiiri, kolmas kalkedon, neljäs smaragdi,

20 viides sardonyks, kuudes sardion, seitsemäs 

krysoliitti, kahdeksas berylli, yhdeksäs 

topaasi, kymmenes krysoprasi, yhdestoista 

hyasintti, kahdestoista ametisti.

21 Ja ne kaksitoista porttia olivat kaksitoista 

helmeä; kukin portti oli yhdestä helmestä; 

ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, 

ikäänkuin läpikuultavaa lasia.

Katso myös: #1; #2; #3; #5; Psalmit 25:8-12; Psalmit 34:20; 
Psalmit 71:17; Jesaja 2:3; Jesaja 11:9; Jesaja 51:6; Jeremia 31:34; 

Matteuksen 11:27; Kirje Roomalaisille 11:29; Johanneksen 2:20,27.

E07 Messiaan tarjoama pelastus.

JESAJA 55:1 Kuulkaa, kaikki janoavaiset, 

tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole 

JESAJA



266

rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, 

ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä 

ja maitoa.

JOHANNEKSEN 4:13 Jeesus vastasi ja 

sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, 

janoaa jälleen,

JOHANNEKSEN 7:37 Mutta juhlan 

viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja 

huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon 

minun tyköni ja juokoon.

38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään 

on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva 

elävän veden virrat."

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:2 

ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset 

sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen 

kautta kasvaisitte pelastukseen,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:6 Ja hän 

sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen 

A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle 

elämän veden lähteestä lahjaksi.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:17 Ja Henki 

ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, 

sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja 

joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

Katso myös: Jesaja 41:18; Jesaja 52:3; Jesaja 63:1; Jooel 3:18; 
Matteuksen 13:44; Matteuksen 26:29; Kirje Roomalaisille 3:24; 
Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 3:2; Kirje Efesolaisille 2:8.

E07 Messiaan tarjoama pelastus.

JESAJA 55:2 Miksi annatte rahan siitä, 

mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, 

mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte 

syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu 

lihavuuden ääressä.

MATTEUKSEN 15:9 mutta turhaan he 

palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat 

ihmiskäskyjä'."

MATTEUKSEN 22:4 Vielä hän lähetti 

toisia palvelijoita lausuen: 'Sanokaa 

kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut 

ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat 

teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa 

häihin'.

MARKUKSEN 7:14 Ja hän kutsui taas 

kansan tykönsä ja sanoi heille: "Kuulkaa 

minua kaikki ja ymmärtäkää:

KIRJE ROOMALAISILLE 10:2 Sillä 

minä todistan heistä, että heillä on kiivaus 

Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan;

3 sillä kun he eivät tunne Jumalan 

vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa 

vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet 

Jumalan vanhurskauden alle.

KIRJE ROOMALAISILLE 10:17 Usko 

tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen 

Kristuksen sanan kautta.

KIRJE FILIPPILÄISILLE 3:7 Mutta mikä 

minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen 

tähden lukenut tappioksi.

Katso myös: Psalmit 34:12; Sananlaskut 8:32; Jesaja 46:6; Jesaja 
51:1,4,7; Jeremia 2:13; Jeremia 31:14; Habakuk 2:13; Luukkaan 

15:23; Johanneksen 6:48-58.
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E11 Messias antaa ikuisen elämän.

E20 Messias tekee uuden liiton.

JESAJA 55:3 Kallistakaa korvanne ja 

tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän 

sielunne saa elää. Ja minä teen teidän 

kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat 

Daavidin armot.

MATTEUKSEN 13:16 Mutta autuaat ovat 

teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän 

korvanne, koska ne kuulevat.

MATTEUKSEN 17:5 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".

JOHANNEKSEN 5:24 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.

JOHANNEKSEN 6:37 Kaikki, minkä Isä 

antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, 

joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.

JOHANNEKSEN 6:44 Ei kukaan voi 

tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut 

lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet 

viimeisenä päivänä.

45 Profeetoissa on kirjoitettuna: `Ja he tulevat 

kaikki Jumalan opettamiksi`. Jokainen, joka 

on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun 

tyköni.

JOHANNEKSEN 7:37 Mutta juhlan 

viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja 

huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon 

minun tyköni ja juokoon.

JOHANNEKSEN 8:47 Joka on Jumalasta, 

se kuulee Jumalan sanat. Sentähden te ette 

kuule, koska ette ole Jumalasta."

JOHANNEKSEN 10:27 Minun lampaani 

kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, 

ja ne seuraavat minua.

APOSTOLIEN TEOT 13:34 Ja että hän herätti 

hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja 

katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: 

`Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin 

armot`.

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 17:7; Psalmit 78:1; Psalmit 
89:36-38; Sananlaskut 4:20; Jesaja 61:8; Jeremia 32:40; Jeremia 
50:5; Hesekiel 37:24,25; Matteuksen 11:28; Kirje Heprealaisille 

13:20.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

JESAJA 55:4 Katso, hänet minä asetin 

kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi 

ja käskijäksi.

JOHANNEKSEN 10:3 Hänelle ovenvartija 

avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja 

hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie 

heidät ulos.

JOHANNEKSEN 10:27 Minun lampaani 

kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, 
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ja ne seuraavat minua.

JOHANNEKSEN 13:13 Te puhuttelette 

minua opettajaksi ja Herraksi, ja oikein te 

sanotte, sillä se minä olen.

JOHANNEKSEN 18:37 Niin Pilatus sanoi 

hänelle: "Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" 

Jeesus vastasi: "Sinäpä sen sanot, että 

minä olen kuningas. Sitä varten minä olen 

syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, 

että minä todistaisin totuuden puolesta. 

Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun 

ääneni."

ENSIMMÄINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 6:13 

Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, 

ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius 

Pilatuksen edessä todisti, tunnustaen hyvän 

tunnustuksen, minä kehoitan sinua,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 

1:5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta 

todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten 

esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! 

Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt 

meidät synneistämme verellänsä

JOHANNEKSEN ILMESTYS 3:14 Ja 

Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 

`Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen 

todistaja, Jumalan luomakunnan alku:

Katso myös: Hesekiel 34:23,24; Daniel 9:25; Hoosea 3:5; Miika 
5:1-3; Matteuksen 2:6; Johanneksen 3:16; Johanneksen 12:26; Kirje 

Heprealaisille 2:10; Kirje Heprealaisille 5:9.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

JESAJA 55:5 Katso, sinä olet kutsuva 

pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, 

jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun 

tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, 

Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa 

sinut.

JOHANNEKSEN 10:16 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.

JOHANNEKSEN 13:31 Kun hän oli 

mennyt ulos, sanoi Jeesus: "Nyt Ihmisen 

Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastettu 

hänessä.

32 Jos Jumala on kirkastettu hänessä, niin 

kirkastaa myös Jumala hänet itsessään ja 

kirkastaa hänet pian.

JOHANNEKSEN 17:1 Tämän Jeesus 

puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja 

sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, 

että Poikasi kirkastaisi sinut;

KIRJE ROOMALAISILLE 15:21 vaan 

niinkuin kirjoitettu on: "Ne, joille ei ole 

julistettu hänestä, saavat hänet nähdä, ja 

jotka eivät ole kuulleet, ne ymmärtävät".

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 1:11 

ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan 

heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, 

edeltäpäin todistaessaan Kristusta 

kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen 

tulevasta kunniasta.
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Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 49:10; Psalmit 18:44; 
Psalmit 110:1-3; Jesaja 11:10; Jesaja 52:15; Jesaja 60:5,9; Hoosea 

1:10; Apostolien Teot 3:13; Apostolien Teot 5:31; Kirje Heprealaisille 
5:5.

E07 Messiaan tarjoama pelastus.

JESAJA 55:6 Etsikää Herraa silloin, kun 

hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, 

kun hän läsnä on.

MATTEUKSEN 6:33 Vaan etsikää 

ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen 

vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä 

teille annetaan.

MATTEUKSEN 7:7 Anokaa, niin 

teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; 

kolkuttakaa, niin teille avataan.

8 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja 

kolkuttavalle avataan.

LUUKKAAN 11:9 Niinpä minäkin sanon teille: 

anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te 

löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

10 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja 

kolkuttavalle avataan.

JOHANNEKSEN 12:35 Niin Jeesus sanoi 

heille: "Vielä vähän aikaa valkeus on teidän 

keskuudessanne. Vaeltakaa, niin kauan kuin 

teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä 

valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, 

mihin hän menee.

36 Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa 

valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi 

tulisitte." Tämän Jeesus puhui ja meni pois 

ja kätkeytyi heiltä.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:7 Miten 

siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei 

ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen 

saavuttaneet; muut ovat paatuneet,

KIRJE HEPREALAISILLE 2:3 kuinka 

me voimme päästä pakoon, jos emme 

välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, 

jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden 

vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, 

saatettiin meille,

Katso myös: Psalmit 27:8; Psalmit 69:33; Psalmit 105:4; Psalmit 
145:18; Psalmit 148:14; Jesaja 12:6; Jesaja 45:19; Jesaja 46:13; 
Jeremia 29:12-14; Valitusvirret 3:25; Aamos 5:4; Sefanja 2:3; 
Malakia 3:1; Matteuksen 7:7,8; Luukkaan 12:31; Luukkaan 
13:25; Johanneksen 6:26; Johanneksen 7:33,34; Toinen Kirje 

Korinttilaisille 6:1,2.

E21 Messias antaa synnit anteeksi.

JESAJA 55:7 Jumalaton hyljätköön tiensä 

ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon 

Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja 

meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on 

paljon anteeksiantamusta.

MATTEUKSEN 7:21 Ei jokainen, joka 

sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse 

taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee 

minun taivaallisen Isäni tahdon.

22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, 

Herra, emmekö me sinun nimesi kautta 

ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet 

ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet 

monta voimallista tekoa?'

23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä 

en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois 

minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

MATTEUKSEN 9:13 Mutta menkää ja 

oppikaa, mitä tämä on: 'Laupeutta minä 
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tahdon enkä uhria'. Sillä en minä ole tullut 

kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä."

LUUKKAAN 7:47 Sentähden minä sanon 

sinulle: tämän paljot synnit ovat anteeksi 

annetut: hänhän näet rakasti paljon; mutta 

jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa 

vähän."

LUUKKAAN 15:10 Niin myös, sanon minä 

teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä 

syntisestä, joka tekee parannuksen."

LUUKKAAN 15:24 sillä tämä minun poikani oli 

kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut 

ja on jälleen löytynyt.' Ja he rupesivat iloa 

pitämään.

APOSTOLIEN TEOT 3:19 Tehkää siis 

parannus ja kääntykää, että teidän syntinne 

pyyhittäisiin pois,

ENSIMMÄINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 

1:15 Varma on se sana ja kaikin puolin 

vastaanottamisen arvoinen, että Kristus 

Jeesus on tullut maailmaan syntisiä 

pelastamaan, joista minä olen suurin.

16 Mutta sentähden minä sain laupeuden, 

että Jeesus Kristus minussa ennen muita 

osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä, 

esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan 

häneen, itsellensä iankaikkiseksi elämäksi.

Katso myös: Toinen Mooseksen 34:6,7; Psalmit 130:7; Jesaja 
1:16-18; Jesaja 43:25; Jesaja 44:22; Jeremia 3:12; Hesekiel 3:18,19; 

Hesekiel 18:21-23,27-32; Hesekiel 33:11,14-16; Hoosea 14:1,2; 
Joona 3:10; Matteuksen 23:25,26; Kirje Roomalaisille 5:16-21; 

Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 6:9-11; Kirje Efesolaisille 1:6-8; 
Jaakobin Kirje 4:8-10.

E22 Messiaan työnteko siunataan.

JESAJA 55:10 Sillä niinkuin sade ja lumi, 

joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan 

kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi 

ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja 

syöjälle leivän,

11 niin on myös minun sanani, joka minun 

suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä 

palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista 

on, ja saa menestymään sen, mitä varten 

minä sen lähetin.

MATTEUKSEN 24:35 Taivas ja maa 

katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan 

katoa.

JOHANNEKSEN 6:63 Henki on se, joka 

eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne 

sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat 

henki ja ovat elämä.

KIRJE ROOMALAISILLE 10:17 Usko 

tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen 

Kristuksen sanan kautta.

ENSIMMÄINEN KIRJE 

TESSALONIKALAISILLE 2:13 Ja 

sentähden me myös lakkaamatta kiitämme 

Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä 

kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen 

vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, 

niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, 

joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.

KIRJE HEPREALAISILLE 1:1 Sittenkuin 

Jumala muinoin monesti ja monella tapaa 

oli puhunut isille profeettain kautta,

KIRJE HEPREALAISILLE 2:3 kuinka 
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me voimme päästä pakoon, jos emme 

välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, 

jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden 

vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, 

saatettiin meille,

JAAKOBIN KIRJE 1:18 Tahtonsa mukaan 

hän synnytti meidät totuuden sanalla, 

ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

1:23 te, jotka olette uudestisyntyneet, 

ette katoavasta, vaan katoamattomasta 

siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän 

sanan kautta.

Katso myös: Jesaja 45:23; Jesaja 46:10; Luukkaan 8:11-16.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 55:12 Sillä iloiten te lähdette, ja 

rauhassa teitä saatetaan; vuoret ja kukkulat 

puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja 

kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä.

13 Orjantappurain sijaan on kasvava kypressejä, 

nokkosten sijaan on kasvava myrttipuita; ja 

se tulee Herran kunniaksi, iankaikkiseksi 

merkiksi, joka ei häviä.

KIRJE ROOMALAISILLE 5:1 Koska 

me siis olemme uskosta vanhurskaiksi 

tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa 

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

kautta,

KIRJE ROOMALAISILLE 15:13 Mutta 

toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella 

ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi 

runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

6:9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa 

periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. 

Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, 

ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä 

miehimykset,

10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei 

pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan 

valtakuntaa.

11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta 

te olette vastaanottaneet peson, te olette 

pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän 

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja 

meidän Jumalamme Hengessä.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin 

hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on 

kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

KIRJE GALATALAISILLE 5:22 Mutta 

Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, 

pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, 

uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

KIRJE KOLOSSALAISILLE 1:11 ja hänen 

kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella 

voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa 

kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla

JOHANNEKSEN ILMESTYS 

2:7 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä 

Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka 

voittaa, minä annan syödä elämän puusta, 

joka on Jumalan paratiisissa.`

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:2 

Keskellä sen katua ja virran molemmilla 

puolilla oli elämän puu, joka kantoi 

kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi 
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hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen 

tervehtymiseksi.

Katso myös: #1; #2; #5.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

     

JESAJA 56:6 Ja muukalaiset, jotka ovat 

liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja 

rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen 

hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät 

sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun 

liitossani,

7 ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja 

ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja 

heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat 

otolliset minun alttarillani, sillä minun 

huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen 

rukoushuoneeksi.

8 Herra, Herra sanoo, hän, joka kokoaa 

Israelin karkoitetut: Minä kokoan vielä 

muitakin sen koottujen lisäksi.

JESAJA 43:6 Minä sanon pohjoiselle: 

Anna tänne! ja etelälle: Älä pidätä! Tuo 

minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni 

hamasta maan äärestä -

JESAJA 49:22 Näin sanoo Herra, Herra: 

Katso, minä nostan käteni kansakuntien 

puoleen, kohotan lippuni kansoja kohti, 

niin he tuovat sinun poikasi sylissänsä ja 

kantavat sinun tyttäresi olkapäillään.

MARKUKSEN 11:17 Ja hän opetti ja 

sanoi heille: "Eikö ole kirjoitettu: `Minun 

huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen 

rukoushuoneeksi`? Mutta te olette tehneet 

siitä ryövärien luolan."

JOHANNEKSEN 10:16 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.

JOHANNEKSEN 11:51 Mutta sitä hän ei 

sanonut itsestään, vaan koska hän oli sinä 

vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että 

Jeesus oli kuoleva kansan edestä,

52 eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan 

myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat 

Jumalan lapset.

APOSTOLIEN TEOT 2:41 Jotka nyt ottivat 

hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, 

ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 

kolmetuhatta sielua.

APOSTOLIEN TEOT 10:34 Niin Pietari avasi 

suunsa ja sanoi: "Nyt minä totisesti käsitän, 

ettei Jumala katso henkilöön,

35 vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä 

pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle 

otollinen.

KIRJE EFESOLAISILLE 1:10 

siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen 

täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä 

Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on 

taivaissa ja mitä on maan päällä.

KIRJE EFESOLAISILLE 2:11 Muistakaa 

sentähden, että te ennen, te lihanne 

puolesta pakanat, jotka olette saaneet 

ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, 

lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen 
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mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi -

12 että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, 

olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja 

vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja 

ilman Jumalaa maailmassa;

13 mutta nyt, kun olette Kristuksessa 

Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte 

kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.

KIRJE EFESOLAISILLE 2:18 sillä 

hänen kauttansa on meillä molemmilla 

pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä 

muukalaisia, vaan te olette pyhien 

kansalaisia ja Jumalan perhettä,

20 apostolien ja profeettain perustukselle 

rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus 

Jeesus,

21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa 

pyhäksi temppeliksi Herrassa;

KIRJE HEPREALAISILLE 12:22 vaan te 

olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän 

Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin 

tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö,

23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten 

juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja 

tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, 

ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten 

henkien tykö,

24 ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, 

tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu 

parempaa kuin Aabelin veri.

KIRJE HEPREALAISILLE 

13:15 Uhratkaamme siis hänen kauttansa 

Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden 

huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä 

ylistävät.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

2:5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä 

hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, 

uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka 

Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle 

mieluisia.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 14:1 Ja minä 

näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, 

ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä 

tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen 

nimensä ja hänen Isänsä nimi.

Katso myös: #1; #3; #4; Jesaja 56:3; Apostolien Teot 11:23; 
Toinen Kirje Korinttilaisille 8:5; Kirje Heprealaisille 10:19-22; 

Ensimmäinen Pietarin Kirje 1:1,2.

E23 Messias käännyttää kansansa.

G06 Pyhän Hengen asuinpaikka.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 57:15 Sillä näin sanoo Korkea ja 

Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen 

ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun 

korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, 

joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä 

virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin 

särjettyjen sydämet eläviksi.

16 Sillä en minä iankaiken riitele enkä vihastu 

ainiaaksi; muutoin henki nääntyisi minun 

kasvojeni edessä, ne sielut, jotka minä tehnyt 

olen.

17 Hänen ahneutensa synnin tähden minä 

vihastuin; minä löin häntä, kätkin itseni ja 

olin vihastunut. Mutta hän luopui minusta 

ja kulki oman sydämensä tietä.

18 Minä olen nähnyt hänen tiensä, mutta 

minä parannan hänet ja johdatan häntä ja 

annan jälleen lohdutuksen hänelle ja hänen 

surevillensa.
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MATTEUKSEN 19:28 Niin Jeesus sanoi 

heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä 

uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika 

istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte 

tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 

kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita 

Israelin kahtatoista sukukuntaa.

LUUKKAAN 4:18 Herran Henki on minun 

päälläni, sillä hän on voidellut minut 

julistamaan evankeliumia köyhille; hän on 

lähettänyt minut saarnaamaan vangituille 

vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, 

päästämään sorretut vapauteen,

JOHANNEKSEN 1:12 Mutta kaikille, jotka 

ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla 

Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen 

nimeensä,

13 jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan 

tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan 

Jumalasta.

JOHANNEKSEN 3:3 Jeesus vastasi ja 

sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon 

sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei 

voi nähdä Jumalan valtakuntaa".

4 Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi 

ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi 

jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?"

5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä 

sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja 

Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan 

valtakuntaan.

6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä 

Hengestä on syntynyt, on henki.

7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: 

teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet 

sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee 

ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on 

Hengestä syntynyt."

KIRJE GALATALAISILLE 

6:15 Sillä ei ympärileikkaus ole mitään 

eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi 

luomus.

KIRJE EFESOLAISILLE 2:1 Ja Jumala on 

eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet 

rikoksiinne ja synteihinne,

KIRJE KOLOSSALAISILLE 3:9 Älkää 

puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette 

riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa

10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu 

tietoon, Luojansa kuvan mukaan.

KIRJE TITUKSELLE 3:5 pelasti hän 

meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme 

tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan 

uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen 

uudistuksen kautta,

JAAKOBIN KIRJE 1:18 Tahtonsa mukaan 

hän synnytti meidät totuuden sanalla, 

ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme 

Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, 

joka suuren laupeutensa mukaan on 

uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon 

Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen 

kautta,

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

1:23 te, jotka olette uudestisyntyneet, 

ette katoavasta, vaan katoamattomasta 

siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän 
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sanan kautta.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:2 

ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset 

sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen 

kautta kasvaisitte pelastukseen,

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 2:29 

Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin 

te ymmärrätte, että myös jokainen, joka 

vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

3:9 Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee 

syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; 

eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on 

Jumalasta syntynyt.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 5:1 

Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, 

on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka 

rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa 

myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 5:4 

sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, 

voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka 

on maailman voittanut, meidän uskomme.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

5:18 Me tiedämme, ettei yksikään 

Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta 

syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen 

ryhdy se paha.

Katso myös: #2; Psalmit 51:12; Psalmit 103:9-16; Psalmit 138:6; 
Psalmit 147:3; Jesaja 66:2; Jeremia 31:33; Jeremia 32:40; Hesekiel 

11:19; Hesekiel 18:31; Hesekiel 36:26,27; Matteuksen 5:3; Luukkaan 
15:20-24; Johanneksen 14:23; Kirje Roomalaisille 5:21; Toinen Kirje 
Korinttilaisille 5:17; Kirje Efesolaisille 2:5,8,10; Kirje Filippiläisille 
2:13; Kirje Kolossalaisille 1:13; Kirje Kolossalaisille 2:13; Jaakobin 

Kirje 4:6.

E24 Messias tuo rauhan.

JESAJA 57:19 Minä luon huulten 

hedelmän, rauhan, rauhan kaukaisille ja 

läheisille, sanoo Herra, ja minä parannan 

hänet.

LUUKKAAN 2:14 Kunnia Jumalalle 

korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten 

kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!

KIRJE EFESOLAISILLE 2:14 Sillä 

hän on meidän rauhamme, hän, joka teki 

molemmat yhdeksi ja purki erottavan 

väliseinän, nimittäin vihollisuuden,

15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi 

käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen 

itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi 

ihmiseksi, tehden rauhan,

16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen 

molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, 

kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.

17 Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka 

kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä 

olivat;

D06 Messias on Neuvonantaja.

D07 Messias on Sovittelija.

E08 Messiaan oikeudenmukaisuus.

H06 Messiaan esirukous.

     

JESAJA 59:16 Ja hän näki, ettei ollut 

yhtäkään miestä, ja hän ihmetteli, ettei 

kukaan astunut väliin. Silloin hänen 

oma käsivartensa auttoi häntä, ja hänen 

vanhurskautensa häntä tuki.

PSALMIT 20:7 Nyt minä tiedän, että Herra 
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auttaa voideltuansa, vastaa hänelle pyhästä 

taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä 

voimallisilla teoilla.

PSALMIT 80:18 Kätesi suojelkoon sinun 

oikean kätesi miestä, ihmislasta, jonka 

kasvatit suureksi itseäsi varten.

ENSIMMÄINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 

2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös 

välimies Jumalan ja ihmisten välillä, 

ihminen Kristus Jeesus,

KIRJE HEPREALAISILLE 9:15 Ja 

sentähden hän on uuden liiton välimies, 

että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut 

lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista 

rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, 

saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.

KIRJE HEPREALAISILLE 

10:7 Silloin minä sanoin: `Katso, minä 

tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu - 

tekemään sinun tahtosi, Jumala`."

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 2:1 

Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, 

ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä 

tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän 

tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 18:23-32; Psalmit 40:8; 
Psalmit 98:1,2; Psalmit 106:23; Psalmit 108:7; Psalmit 138:7; 

Jesaja 63:5; Jeremia 5:1; Hesekiel 22:30.

E08 Messiaan oikeudenmukaisuus.

JESAJA 59:17 Ja hän puki yllensä 

vanhurskauden kuin rintahaarniskan ja pani 

pelastuksen kypärin päähänsä, hän puki 

koston vaatteet puvuksensa ja verhoutui 

kiivauteen niinkuin viittaan.

JESAJA 11:5 Vanhurskaus on hänen 

kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa 

side.

KIRJE ROOMALAISILLE 13:12 Yö 

on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. 

Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, 

ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

6:7 totuuden sanassa, Jumalan voimassa, 

vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä 

ja vasemmassa;

KIRJE EFESOLAISILLE 6:14 Seisokaa 

siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon 

pukunanne vanhurskauden haarniska,

15 ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan 

evankeliumille.

16 Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte 

sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,

17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja 

Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

ENSIMMÄINEN KIRJE 

TESSALONIKALAISILLE 5:8 Mutta 

me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme 

raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja 

rakkauden haarniska ja kypärinämme 

pelastuksen toivo.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:11 Ja minä 

näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen 

hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on 

Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja 

sotii vanhurskaudessa.
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Katso myös: Jesaja 51:9.

D05 Messias on Lunastaja.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 59:18 Tekojen mukaan hän maksaa 

palkan: vihan vastustajillensa, koston 

vihollisillensa; merensaarille hän kostaa.

19 Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät 

Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen 

kunniaansa. Sillä se tulee kuin padottu virta, 

jota Herran henki ajaa eteenpäin.

20 Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille 

Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo 

Herra.

JESAJA 11:10 Sinä päivänä pakanat etsivät 

Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, 

ja hänen asumuksensa on oleva kunniata 

täynnä.

MALAKIA 1:11 Sillä auringon noususta 

hamaan sen laskuun on minun nimeni 

oleva suuri pakanain seassa, ja joka paikassa 

uhrataan ja tuodaan minun nimeni 

kunniaksi puhdas ruokauhri. Sillä minun 

nimeni on oleva suuri pakanain seassa, 

sanoo Herra Sebaot.

MATTEUKSEN 16:27 Sillä Ihmisen Poika 

on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä 

kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen 

tekojensa mukaan.

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette 

olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 

Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 

luku on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

Katso myös: #1; #2; #4; #5; Kolmas Mooseksen 25:25,26; Ruut 
4:1-22; Jesaja 41:14; Jesaja 44:6,24; Jesaja 48:17; Jesaja 49:7; 

Jesaja 54:5,8; Jesaja 60:16; Jesaja 63:16; Jeremia 14:8; Toinen 
Kirje Korinttilaisille 1:10; Kirje Galatalaisille 4:5; Toinen Kirje 

Timoteukselle 4:18; Kirje Titukselle 2:14; Kirje Heprealaisille 2:15; 
Toinen Pietarin Kirje 2:9.

E20 Messias tekee uuden liiton.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 59:21 Ja tämä on minun liittoni 

heidän kanssansa, sanoo Herra: minun 

Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun 

sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät 

väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta 

eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, 

nyt ja iankaikkisesti.

JEREMIA 31:31 Katso, päivät tulevat, sanoo 

Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja 

Juudan heimon kanssa uuden liiton;

32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein 
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heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä 

tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois 

Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat 

rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät 

omikseni, sanoo Herra.

33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen 

Israelin heimon kanssa niiden päivien 

tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini 

heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän 

sydämiinsä; ja niin minä olen heidän 

Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

34 Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä 

veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. 

Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä 

suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan 

anteeksi heidän rikoksensa enkä enää 

muista heidän syntejänsä.

LUUKKAAN 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!"

KIRJE ROOMALAISILLE 9:6 Mutta 

ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan 

mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat 

Israelista, ole silti Israel,

7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat 

Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä 

saat nimellesi jälkeläiset";

8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat 

lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen 

lapset, ne luetaan siemeneksi.

KIRJE HEPREALAISILLE 8:8 Sillä 

moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät 

tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen 

Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa 

uuden liiton,

9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein 

heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä 

tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois 

Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet 

minun liitossani, ja niin en minäkään heistä 

huolinut, sanoo Herra.

10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen 

Israelin heimon kanssa näiden päivien 

jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini 

heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän 

sydämiinsä, ja niin minä olen heidän 

Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Katso myös: #1; #2; Matteuksen 26:26-29.

B14 Messias tekee tunnetuksi Jumalan 

kunnian.

C01 Messiaan profetoitu syntymä.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

     

JESAJA 60:1 Nouse, ole kirkas, sillä sinun 

valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa 

sinun ylitsesi.

2 Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys 

kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja 

sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa.

3 Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, 

kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti.

4 Nosta silmäsi, katso ympärillesi: kaikki nämä 

ovat kokoontuneet, tulevat sinun tykösi; 

sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi 

kainalossa kannetaan.

5 Silloin sinä saat sen nähdä, ja sinä loistat 

ilosta, sinun sydämesi sykkii ja avartuu, kun 

meren aarteet kääntyvät sinun tykösi, kansojen 

rikkaudet tulevat sinulle.
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MATTEUKSEN 28:19 Menkää 

siis ja tehkää kaikki kansat minun 

opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja 

Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

LUUKKAAN 2:30 sillä minun silmäni ovat 

nähneet sinun autuutesi,

31 jonka sinä olet valmistanut kaikkien 

kansojen nähdä,

32 valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja 

kirkkaudeksi kansallesi Israelille".

LUUKKAAN 24:47 ja että parannusta syntien 

anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen 

nimessänsä kaikille kansoille, alkaen 

Jerusalemista.

JOHANNEKSEN 1:9 Totinen valkeus, 

joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa 

maailmaan.

JOHANNEKSEN 8:12 Niin Jeesus taas 

puhui heille sanoen: "Minä olen maailman 

valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä 

vaella, vaan hänellä on oleva elämän 

valkeus".

APOSTOLIEN TEOT 13:47 Sillä näin on 

Herra meitä käskenyt: `Minä olen pannut 

sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit 

pelastukseksi maan ääriin asti`."

APOSTOLIEN TEOT 26:18 avaamaan heidän 

silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä 

valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö 

ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi 

ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.`

KIRJE ROOMALAISILLE 11:11 Minä 

siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä varten 

kompastuneet, että lankeaisivat? Pois se! 

Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli 

pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät 

kiivauteen.

12 Mutta jos heidän lankeemuksensa on 

maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa 

pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa 

enemmän heidän täyteytensä!

13 Teille, pakanoille, minä sanon: Koska olen 

pakanain apostoli, pidän minä virkaani 

kunniassa,

14 sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen 

niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja 

pelastaakseni edes muutamia heistä.

15 Sillä jos heidän hylkäämisensä on 

maailmalle sovitukseksi, mitä heidän 

armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä 

kuolleista?

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Matteuksen 15:14; Matteuksen 
23:19,24; Apostolien Teot 14:16; Apostolien Teot 17:30,31; Kirje 

Roomalaisille 15:9-12; Kirje Efesolaisille 5:14.

B21 Messias on Valo.

G05 Messias tulee näkemään hedelmän.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H05 Messiaan tuleva kunnia ja voima.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

H11 Messias kirkastetaan.

JESAJA 60:6-7

JESAJA 60:8 Keitä ovat nuo, jotka lentävät 

niinkuin pilvet ja niinkuin kyyhkyset 

lakkoihinsa?

9 Merensaaret odottavat minua, ja etumaisina 

tulevat Tarsiin-laivat tuodakseen sinun 

lapsesi kaukaa; hopeansa ja kultansa heillä 

on mukanansa Herran, sinun Jumalasi, 

nimelle, Israelin Pyhälle, sillä hän kirkastaa 

sinut.
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10 Ja muukalaiset rakentavat sinun muurisi, 

ja heidän kuninkaansa palvelevat sinua; 

sillä vihassani minä löin sinua, mutta 

mielisuosiossani minä sinua armahdan.

11 Sinun porttisi pidetään aina auki, ei niitä 

suljeta päivällä eikä yöllä, että kansojen 

rikkaudet tuotaisiin ja heidän kuninkaansa 

saatettaisiin sinun tykösi.

JESAJA 60:12-15

JESAJA 60:16 Ja sinä saat imeä kansojen 

maidon, imeä kuningasten rintoja, saat 

tuntea, että minä, Herra, olen sinun 

auttajasi, että Jaakobin Väkevä on sinun 

lunastajasi.

17 Minä tuon vasken sijaan kultaa, ja raudan 

sijaan minä tuon hopeata, puun sijaan 

vaskea ja kiven sijaan rautaa. Ja minä panen 

sinulle esivallaksi rauhan ja käskijäksi 

vanhurskauden.

18 Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi, 

ei tuhoa, ei turmiota sinun rajaisi sisällä, 

ja sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja 

kiitoksen portiksesi.

19 Ei ole enää aurinko sinun valonasi päivällä, 

eikä valaise sinua kuun kumotus, vaan 

Herra on sinun iankaikkinen valkeutesi, ja 

sinun Jumalasi sinun kirkkautesi.

20 Ei sinun aurinkosi enää laske, eikä 

sinun kuusi vajene, sillä Herra on sinun 

iankaikkinen valkeutesi, ja päättyneet ovat 

sinun murheesi päivät.

21 Sinun kansassasi ovat kaikki vanhurskaita, 

he saavat periä maan iankaikkisesti, he, 

minun istutukseni vesa, minun kätteni teko, 

minun kirkkauteni ilmoitukseksi.

PSALMIT 37:29 Vanhurskaat perivät maan ja 

asuvat siinä iankaikkisesti.

PSALMIT 72:11 Häntä kumartavat kaikki 

kuninkaat, kaikki kansakunnat palvelevat 

häntä.

JESAJA 26:1 Sinä päivänä lauletaan 

Juudan maassa tämä laulu: "Meillä on vahva 

kaupunki, pelastuksen hän asettaa muuriksi 

ja varustukseksi.

2 Avatkaa portit vanhurskaan kansan käydä 

sisälle, joka uskollisena pysyy.

JESAJA 49:23 Kuninkaista tulee sinulle 

lastenhoitajat, heidän ruhtinattaristaan 

sinulle imettäjät. Sinun edessäsi he 

kumartuvat maahan kasvoillensa ja nuolevat 

tomun sinun jaloistasi. Silloin sinä tiedät, 

että minä olen Herra ja että ne, jotka minua 

odottavat, eivät häpeään joudu.

JOHANNEKSEN 9:5 Niin kauan kuin 

minä maailmassa olen, olen minä maailman 

valkeus."

JOHANNEKSEN 12:28 Isä, kirkasta 

nimesi!" Niin taivaasta tuli ääni: "Minä olen 

sen kirkastanut, ja olen sen vielä kirkastava".

JOHANNEKSEN 15:1 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.

JOHANNEKSEN 15:8 Siinä minun 

Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon 

hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.

KIRJE ROOMALAISILLE 1:17 Sillä 

siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta 
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uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas 

on elävä uskosta".

KIRJE ROOMALAISILLE 

5:19 sillä niinkuin yhden ihmisen 

tottelemattomuuden kautta monet ovat 

joutuneet syntisiksi, niin myös yhden 

kuuliaisuuden kautta monet tulevat 

vanhurskaiksi.

KIRJE EFESOLAISILLE 2:10 Sillä me 

olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa 

Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala 

on edeltäpäin valmistanut, että me niissä 

vaeltaisimme.

TOINEN PIETARIN KIRJE 3:13 Mutta 

hänen lupauksensa mukaan me odotamme 

uusia taivaita ja uutta maata, joissa 

vanhurskaus asuu.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:12 siinä oli 

suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista 

porttia ja porteilla kaksitoista enkeliä, 

ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat 

Israelin lasten kahdentoista sukukunnan 

nimet;

13 idässä kolme porttia ja pohjoisessa kolme 

porttia ja etelässä kolme porttia ja lännessä 

kolme porttia.

14 Ja kaupungin muurilla oli kaksitoista 

perustusta, ja niissä Karitsan kahdentoista 

apostolin kaksitoista nimeä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:23 Eikä 

kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä 

kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja 

sen lamppu on Karitsa.

24 Ja kansat tulevat vaeltamaan sen 

valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne 

kunniansa.

25 Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei 

siellä ole,

26 ja sinne viedään kansojen kunnia ja 

kalleudet.

27 Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä 

ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, 

vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut 

Karitsan elämänkirjaan.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:5 Eikä yötä 

ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun 

valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala 

on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja 

iankaikkisesti.

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Psalmit 1:5; Psalmit 112:1-6; 
Jesaja 57:13.

D01 Messiaan voitelu.

E06 Messiaan tehtävä ja ammatti.

E15 Messias tuo hyviä uutisia.

H11 Messias kirkastetaan.

     

JESAJA 61:1 Herran, Herran Henki 

on minun päälläni, sillä hän on voidellut 

minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, 

lähettänyt minut sitomaan särjettyjä 

sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta 

ja kahlituille kirvoitusta,

2 julistamaan Herran otollista vuotta 

ja meidän Jumalamme kostonpäivää, 

lohduttamaan kaikkia murheellisia,

3 panemaan Siionin murheellisten päähän 

- antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan 

sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen 

vaipan masentuneen hengen sijaan; ja 

heidän nimensä on oleva "vanhurskauden 

tammet", "Herran istutus", hänen 
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kirkkautensa ilmoitukseksi.

JESAJA 57:15 Sillä näin sanoo Korkea ja 

Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen 

ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun 

korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, 

joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä 

virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin 

särjettyjen sydämet eläviksi.

MATTEUKSEN 3:16 Kun Jeesus oli 

kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, 

taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan 

Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja 

laskeutuvan hänen päällensä.

17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: 

"Tämä on minun rakas Poikani, johon minä 

olen mielistynyt".

MATTEUKSEN 5:4 Autuaita ovat 

murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.

5 Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan 

periä.

LUUKKAAN 4:17 Niin hänelle annettiin 

profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi 

kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli 

kirjoitettuna:

18 Herran Henki on minun päälläni, sillä 

hän on voidellut minut julistamaan 

evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt 

minut saarnaamaan vangituille vapautusta 

ja sokeille näkönsä saamista, päästämään 

sorretut vapauteen,

19 saarnaamaan Herran otollista vuotta".

20 Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi 

sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien 

synagoogassa olevien silmät olivat häneen 

kiinnitetyt.

21 Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä 

päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen 

teidän korvainne kuullen".

JOHANNEKSEN 1:32 Ja Johannes todisti 

sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan 

taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi 

hänen päällensä.

33 Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, 

joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi 

minulle: `Se, jonka päälle sinä näet Hengen 

laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa 

Pyhällä Hengellä`.

34 Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, 

että tämä on Jumalan Poika."

JOHANNEKSEN 15:11 Tämän minä olen 

teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja 

teidän ilonne tulisi täydelliseksi.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 6:2 

Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen 

sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua 

auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, 

nyt on pelastuksen päivä.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

7:9 nyt iloitsen, en siitä, että tulitte 

murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne 

oli teille parannukseksi; sillä te tulitte 

murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, 

ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä.

10 Sillä Jumalan mielen mukainen murhe 

saa aikaan parannuksen, joka koituu 

pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta 

maailman murhe tuottaa kuoleman.

Katso myös: #1; Psalmit 30:12; Jesaja 12:1; Hesekiel 16:8-13; 
Johanneksen 14:14-26; Kirje Titukselle 3:4-6.
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E20 Messias tekee uuden liiton.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

   

JESAJA 61:4 Ja he rakentavat jälleen 

ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen 

esi-isien autiot paikat; ja he uudistavat 

rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot 

polvesta polveen.

5 Vieraat ovat teidän laumojenne paimenina, 

muukalaiset teidän peltomiehinänne ja 

viinitarhureinanne.

6 Mutta teitä kutsutaan Herran papeiksi, 

sanotaan meidän Jumalamme palvelijoiksi; 

te saatte nauttia kansain rikkaudet ja periä 

heidän kunniansa.

7 Häpeänne hyvitetään teille kaksin kerroin, 

ja pilkatut saavat riemuita osastansa. Niin he 

saavat kaksinkertaisen perinnön maassansa; 

heillä on oleva iankaikkinen ilo.

8 Sillä minä, Herra, rakastan oikeutta, vihaan 

vääryyttä ja ryöstöä; ja minä annan heille 

palkan uskollisesti ja teen heidän kanssansa 

iankaikkisen liiton.

9 Heidän siemenensä tulee tunnetuksi 

kansain keskuudessa ja heidän jälkeläisensä 

kansakuntien keskellä; kaikki, jotka näkevät 

heitä, tuntevat heidät Herran siunaamaksi 

siemeneksi.

APOSTOLIEN TEOT 20:28 Ottakaa siis 

itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon 

Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, 

paimentamaan Herran seurakuntaa, 

jonka hän omalla verellänsä on itselleen 

ansainnut.

KIRJE HEPREALAISILLE 8:8 Sillä 

moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät 

tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen 

Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa 

uuden liiton,

9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein 

heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä 

tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois 

Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet 

minun liitossani, ja niin en minäkään heistä 

huolinut, sanoo Herra.

10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen 

Israelin heimon kanssa näiden päivien 

jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini 

heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän 

sydämiinsä, ja niin minä olen heidän 

Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan 

eikä veli veljeään sanoen: `Tunne Herra`; 

sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, 

tuntevat minut.

12 Sillä minä annan anteeksi heidän 

vääryytensä enkä enää muista heidän 

syntejänsä."

13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut 

ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta 

se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä 

häviämistään.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:9 

Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen 

papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, 

julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on 

pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen 

valkeuteensa;

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 5:1 

Vanhimpia teidän joukossanne minä siis 

kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja 

Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen 

myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on 

ilmestyvä:

2 kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, 
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ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan 

tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton 

tähden, vaan sydämen halusta,

3 ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän 

osallenne tulleet, vaan ollen laumalle 

esikuvina,

4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte 

kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:6 ja 

tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi 

Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja 

voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 

5:10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme 

kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat 

hallitsemaan maan päällä".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 20:6 Autuas 

ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä 

ylösnousemuksessa; heihin ei toisella 

kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat 

olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja 

hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen 

vuotta.

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

G05 Messias tulee näkemään hedelmän.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 61:10 Minä iloitsen suuresti 

Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun 

Jumalassani, sillä hän pukee minun 

ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut 

vanhurskauden viittaan, yljän kaltaiseksi, 

joka kantaa juhlapäähinettä niinkuin 

pappi, ja morsiamen kaltaiseksi, joka on 

koruillansa kaunistettu.

11 Sillä niinkuin maa tuottaa kasvunsa ja 

niinkuin kasvitarha saa siemenkylvönsä 

versomaan, niin saattaa Herra, Herra 

versomaan vanhurskauden ja kiitoksen 

kaikkien kansojen nähden.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 3:11 Ja hän 

sanoi: "Kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? 

Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin 

sinua syömästä?"

LUUKKAAN 1:46 Ja Maria sanoi: "Minun 

sieluni suuresti ylistää Herraa,

47 ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, 

vapahtajastani;

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 5:2 

Sentähden me huokaammekin ikävöiden, 

että saisimme pukeutua taivaalliseen 

majaamme,

3 sillä kun me kerran olemme siihen 

pukeutuneet, ei meitä enää havaita 

alastomiksi.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 3:5 Joka 

voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, 

enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä 

elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava 

hänen nimensä Isäni edessä ja hänen 

enkeliensä edessä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 3:18 Minä 

neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, 

tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja 

valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä 

alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta 

voidellaksesi silmäsi, että näkisit.
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JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:14 Ja minä 

sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen". Ja 

hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä 

suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat 

pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan 

veressä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 

19:7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja 

antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan 

häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on 

itsensä valmistanut.

8 Ja hänen annettiin pukeutua 

liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: 

se liina on pyhien vanhurskautus."

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Ensimmäinen Mooseksen 
2:25; Ensimmäinen Mooseksen 3:7-15; Kirje Filippiläisille 4:4; 

Ensimmäinen Pietarin Kirje 1:3-9; Ensimmäinen Pietarin Kirje 
2:9.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 62:1 Siionin tähden minä en 

voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa 

saa, ennenkuin sen vanhurskaus nousee 

kuin aamunkoi ja sen autuus kuin palava 

tulisoihtu.

2 Ja kansat näkevät sinun vanhurskautesi, 

kaikki kuninkaat sinun kunniasi; ja sinulle 

annetaan uusi nimi, jonka Herran suu 

säätää.

3 Sinä tulet kauniiksi kruunuksi Herran 

kädessä ja kuninkaalliseksi päähineeksi 

Jumalasi kädessä.

APOSTOLIEN TEOT 9:15 Mutta Herra sanoi 

hänelle: "Mene; sillä hän on minulle valittu 

ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja 

kuningasten ja Israelin lasten eteen.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

9:25 Mutta jokainen kilpailija noudattaa 

itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen 

vain katoavaisen seppeleen, mutta me 

katoamattoman.

KIRJE FILIPPILÄISILLE 4:1 Sentähden, 

rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni 

ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina, 

rakkaat!

TOINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 

4:8 Tästedes on minulle talletettuna 

vanhurskauden seppele, jonka Herra, 

vanhurskas tuomari, on antava minulle 

sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan 

myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään 

rakastavat.

JAAKOBIN KIRJE 1:12 Autuas se mies, 

joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on 

koeteltu, on hän saava elämän kruunun, 

jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä 

rakastavat!

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

5:4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, 

saatte kirkkauden kuihtumattoman 

seppeleen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 2:10 Älä pelkää 

sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on 

heittävä muutamia teistä vankeuteen, että 

teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on 

oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole 

uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan 

sinulle elämän kruunun.
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JOHANNEKSEN ILMESTYS 

2:17 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä 

Henki seurakunnille sanoo. Sille, joka 

voittaa, minä annan salattua mannaa ja 

annan hänelle valkoisen kiven ja siihen 

kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä 

kukaan muu kuin sen saaja.`

JOHANNEKSEN ILMESTYS 3:11 Minä 

tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei 

kukaan ottaisi sinun kruunuasi.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 4:4 Ja 

valtaistuimen ympärillä oli kaksikymmentä 

neljä valtaistuinta, ja niillä valtaistuimilla 

istui kaksikymmentä neljä vanhinta, 

puettuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli 

päässänsä kultaiset kruunut.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 4:10 lankeavat 

ne kaksikymmentä neljä vanhinta hänen 

eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja 

kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina 

ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa 

valtaistuimen eteen sanoen:

11 "Sinä, meidän Herramme ja meidän 

Jumalamme, olet arvollinen saamaan 

ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä 

olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne 

ovat olemassa ja ovat luodut".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 12:1 Ja näkyi 

suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu 

auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, 

ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista 

tähteä.

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Matteuksen 27:29; Ensimmäinen 
Kirje Tessalonikalaisille 2:19; Johanneksen Ilmestys 6:2; 

Johanneksen Ilmestys 14:14.

B20 Kuninkaan rakkaus Hänen ihmisiään 

kohtaan.

B23 Jumalan ja Messiaan armo.

E20 Messias tekee uuden liiton.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 62:4 Ei sinua enää sanota 

"hyljätyksi", eikä sinun maatasi enää 

sanota "autioksi"; vaan sinua kutsutaan 

"minun rakkaakseni" ja sinun maatasi 

"aviovaimoksi", sillä Herra rakastaa sinua, ja 

sinun maasi otetaan avioksi.

5 Sillä niinkuin nuori mies ottaa neitsyen 

avioksi, niin sinun lapsesi ottavat sinut 

omaksensa; ja niinkuin ylkä iloitsee 

morsiamesta, niin sinun Jumalasi iloitsee 

sinusta.

6 Sinun muureillesi, Jerusalem, minä asetan 

vartijat; älkööt he milloinkaan vaietko, ei 

päivällä eikä yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, 

älkää itsellenne lepoa suoko.

7 Älkää antako hänelle lepoa, ennenkuin hän 

on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt 

sen ylistykseksi maassa.

8 Herra on vannonut oikean kätensä ja 

väkevyytensä käsivarren kautta: En totisesti 

minä enää anna jyviäsi sinun vihollistesi 

ruuaksi, eivätkä juo enää muukalaiset sinun 

viiniäsi, josta sinä olet vaivan nähnyt.

9 Vaan jotka viljan kokoavat, ne sen syövät ja 

ylistävät Herraa; ja jotka viinin korjaavat, ne 

sen juovat minun pyhissä esikartanoissani.

HOOSEA 2:19 kihlaan sinut itselleni 

uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran.

20 Sinä päivänä minä kuulen, sanoo Herra, 

minä kuulen taivasta, ja se kuulee maata,

JESAJA 54:6 Sillä niinkuin hyljätyn, 
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syvästi murheellisen vaimon on Herra sinut 

kutsunut - nuoruuden vaimon, joka on ollut 

halveksittu, sanoo sinun Jumalasi.

7 Vähäksi silmänräpäykseksi minä hylkäsin 

sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen 

suurella laupeudella.

SEFANJA 3:17 Herra, sinun Jumalasi, on 

sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän 

ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä 

hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla 

riemuitsee."

LUUKKAAN 12:32 Älä pelkää, sinä piskuinen 

lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi 

antaa teille valtakunnan.

LUUKKAAN 15:7 Minä sanon teille: samoin 

on ilo taivaassa suurempi yhdestä 

syntisestä, joka tekee parannuksen, 

kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä 

vanhurskaasta, jotka eivät parannusta 

tarvitse.

JOHANNEKSEN 3:29 Jolla on morsian, 

se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo 

ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän 

äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut 

täydelliseksi.

JOHANNEKSEN 15:11 Tämän minä olen 

teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja 

teidän ilonne tulisi täydelliseksi.

KIRJE ROOMALAISILLE 9:27 Mutta 

Esaias huudahtaa Israelista: "Vaikka Israelin 

lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, 

niin pelastuu heistä vain jäännös.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 

19:7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja 

antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan 

häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on 

itsensä valmistanut.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:9 Ja tuli 

yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli 

ne seitsemän maljaa täynnä seitsemää 

viimeistä vitsausta, ja puhui minun kanssani 

sanoen: "Tule tänne, minä näytän sinulle 

morsiamen, Karitsan vaimon".

Katso myös: #1; #2; #3; #5; Viides Mooseksen 4:31; Viides 
Mooseksen 30:9; Viides Mooseksen 31:6,8,16-18; Joosua 1:5; 

Ensimmäinen Samuelin Kirja 12:22; Ensimmäinen Kuningasten 
Kirja 19:10; Ensimmäinen Aikakirja 16:31; Psalmit 16:11; 

Psalmit 94:14; Jesaja 49:14-16; Jesaja 53:10; Jesaja 54:1,6,7; Jesaja 
60:10; Jesaja 62:12; Jeremia 32:41; Hesekiel 20:41; Hoosea 1:7-11; 
Johanneksen 17:13; Kirje Roomalaisille 14:17; Kirje Filippiläisille 

2:2; Johanneksen Ilmestys 21:2.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

E22 Messiaan työnteko siunataan.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

     

JESAJA 62:10 Käykää, käykää ulos 

porteista, tasoittakaa kansalle tie, tehkää, 

tehkää valtatie, raivatkaa kivet pois, 

kohottakaa lippu kansoille.

11 Katso, Herra on kuuluttanut maan ääriin 

asti: Sanokaa tytär Siionille: Katso, sinun 

pelastuksesi tulee. Katso, hänen palkkansa 

on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio 

käy hänen edellänsä.

12 Ja heitä kutsutaan "pyhäksi kansaksi", 

"Herran lunastetuiksi"; ja sinua kutsutaan 

"halutuksi", "kaupungiksi, joka ei ole 

hyljätty".

TOINEN MOOSEKSEN 17:15 Ja Mooses 

rakensi alttarin ja pani sille nimeksi: "Herra 
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on minun lippuni".

JESAJA 11:10 Sinä päivänä pakanat etsivät 

Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, 

ja hänen asumuksensa on oleva kunniata 

täynnä.

MATTEUKSEN 1:21 Ja hän on 

synnyttävä pojan, ja sinun on annettava 

hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava 

kansansa heidän synneistänsä."

MATTEUKSEN 3:3 Sillä hän on 

se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: 

"Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 

'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut 

hänelle tasaisiksi'."

MATTEUKSEN 21:5 Sanokaa tytär 

Siionille: 'Katso, sinun kuninkaasi tulee 

sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, 

ikeenalaisen aasin varsalla'.

LUUKKAAN 1:17 Ja hän käy hänen 

edellään Eliaan hengessä ja voimassa, 

kääntääksensä isien sydämet lasten 

puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten 

mielenlaatuun, näin Herralle 

toimittaaksensa valmistetun kansan."

JOHANNEKSEN 3:14 Ja niinkuin Mooses 

ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää 

Ihmisen Poika ylennettämän,

KIRJE ROOMALAISILLE 10:18 Mutta 

minä kysyn: eivätkö he ole kuulleet? Kyllä 

ovat: "Heidän äänensä on kulkenut kaikkiin 

maihin, ja heidän sanansa maan piirin 

ääriin".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:12 Katso, 

minä tulen pian, ja minun palkkani on 

minun kanssani, antaakseni kullekin hänen 

tekojensa mukaan.

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Viides Mooseksen 7:6; Viides 
Mooseksen 26:19; Viides Mooseksen 28:9; Psalmit 98:1-3; Korkea 

Veisu 5:10; Jesaja 18:3; Jesaja 49:22; Jesaja 57:14; Jesaja 59:19; 
Markuksen 16:15; Kirje Roomalaisille 10:11-18.

D05 Messias on Lunastaja.

D06 Messias on Neuvonantaja.

F11 Messiaan kärsimys.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

JESAJA 63:1 Kuka tuolla tulee Edomista, 

tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta, tuo 

puvultansa komea, joka uljaana astelee 

suuressa voimassansa? "Minä, joka puhun 

vanhurskautta, joka olen voimallinen 

auttamaan."

2 Miksi on punaa sinun puvussasi, miksi ovat 

vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan?

3 Kuurnan minä poljin, minä yksinäni, ei 

ketään kansojen joukosta ollut minun 

kanssani; minä poljin heidät vihassani, 

tallasin heidät kiivaudessani, ja niin pirskui 

heidän vertansa vaatteilleni, ja minä tahrasin 

koko pukuni.

4 Sillä koston päivä oli minun mielessäni ja 

minun lunastettujeni vuosi oli tullut.

5 Ja minä katselin, mutta ei ollut auttajaa, ja 

minä ihmettelin, kun ei kukaan tueksi tullut. 

Silloin minun oma käsivarteni minua auttoi, 

ja minun vihani minua tuki.

6 Ja minä tallasin kansat vihassani ja juovutin 

heidät kiivaudellani; minä vuodatin maahan 

heidän verensä."

LUUKKAAN 12:50 Mutta minä olen kasteella 
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kastettava, ja kuinka minä olenkaan 

ahdistettu, kunnes se on täytetty!

JOHANNEKSEN 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.

KIRJE HEPREALAISILLE 1:3 ja 

joka, ollen hänen kirkkautensa säteily 

ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen 

kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan 

puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin 

oikealle puolelle korkeuksissa,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 14:19 Ja enkeli 

heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan 

viinipuun hedelmät ja heitti ne Jumalan 

vihan suureen kuurnaan.

20 Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella, 

ja kuurnasta kuohui veri hevosten 

kuolaimiin asti, tuhannen kuudensadan 

vakomitan päähän.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:13 ja hänellä 

oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, 

jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.

14 Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla 

hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina 

valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen.

15 Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että 

hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva 

heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee 

kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden 

viinikuurnan.

Katso myös: #1; #5; Jesaja 59:16,17; Johanneksen Ilmestys 6:9-17; 
Johanneksen Ilmestys 18:20.

E26 Messiaan lunastustyö.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JESAJA 63:7 Herran armotöitä minä 

julistan, Herran ylistettäviä tekoja, kaikkea, 

mitä Herra on meille tehnyt, suurta hyvyyttä 

Israelin heimoa kohtaan, mitä hän on heille 

osoittanut laupeudessansa ja suuressa 

armossansa.

8 Ja hän sanoi: "Ovathan he minun kansani, 

he ovat lapsia, joissa ei ole vilppiä"; ja niin 

hän tuli heille vapahtajaksi.

9 Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli 

hänelläkin ahdistus, ja hänen kasvojensa 

enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja 

sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti 

heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina 

päivinä.

MATTEUKSEN 14:14 Ja astuessaan 

maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen 

kävi heitä sääliksi, ja hän paransi heidän 

sairaansa.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:1 Minä 

sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt 

kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin 

israelilainen, Aabrahamin siementä, 

Benjaminin sukukuntaa.

2 Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka 

hän on edeltätuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä 

Raamattu sanoo kertomuksessa Eliaasta, 

kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia:

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:28 Evankeliumin kannalta he kyllä ovat 

vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan 

kannalta he ovat rakastettuja isien tähden.

KIRJE TITUKSELLE 3:4 Mutta kun 
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Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja 

ihmisrakkaus ilmestyi,

5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa 

tekemiemme tekojen ansiosta, vaan 

laupeutensa mukaan uudestisyntymisen 

peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti 

meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen 

Kristuksen kautta,

7 että me vanhurskautettuina hänen armonsa 

kautta tulisimme iankaikkisen elämän 

perillisiksi toivon mukaan.

KIRJE HEPREALAISILLE 

2:17 Sentähden piti hänen kaikessa 

tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä 

tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen 

pappi tehtävissään Jumalan edessä, 

sovittaakseen kansan synnit.

18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja 

ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.

KIRJE HEPREALAISILLE 4:15 Sillä ei 

meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka 

ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan 

joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla 

kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.

KIRJE HEPREALAISILLE 5:8 Ja niin 

hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän 

kärsi, kuuliaisuuden,

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

4:9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, 

että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa 

maailmaan, että me eläisimme hänen 

kauttansa.

10 Siinä on rakkaus - ei siinä, että me 

rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän 

rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän 

syntiemme sovitukseksi.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

4:14 Ja me olemme nähneet ja todistamme, 

että Isä on lähettänyt Poikansa maailman 

Vapahtajaksi.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 

1:5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta 

todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten 

esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! 

Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt 

meidät synneistämme verellänsä

Katso myös: #1; #2; Ensimmäinen Mooseksen 22:11-17; 
Ensimmäinen Mooseksen 48:16; Jesaja 41:8; Jesaja 43:11; Jesaja 

46:3,4; Jeremia 14:8; Hoosea 13:4; Malakia 3:1.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

F03 Messias torjutaan.

JESAJA 65:1 Minä olen suostunut niiden 

etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet, 

niiden löydettäväksi, jotka eivät minua 

etsineet; minä olen sanonut kansalle, joka ei 

ole otettu minun nimiini: Tässä minä olen, 

tässä minä olen!

2 Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni 

uppiniskaista kansaa kohden, joka vaeltaa 

tietä, mikä ei ole hyvä, omain ajatustensa 

mukaan;

VIIDES MOOSEKSEN 32:21 He ovat 

herättäneet minun kiivauteni jumalilla, 

jotka eivät jumalia ole, ovat vihoittaneet 

minut turhilla jumalillansa; niin minäkin 

herätän heidän kiivautensa kansalla, joka 

ei ole kansa, vihoitan heidät houkalla 

pakanakansalla.

JESAJA



291

MATTEUKSEN 23:37 Jerusalem, 

Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität 

ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka 

usein minä olenkaan tahtonut koota sinun 

lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa 

siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.

APOSTOLIEN TEOT 13:40 Kavahtakaa siis, 

ettei teitä kohtaa se, mikä on puhuttu 

profeetoissa:

41 `Katsokaa, te halveksijat, ja ihmetelkää ja 

hukkukaa; sillä minä teen teidän päivinänne 

teon, teon, jota ette uskoisi, jos joku sen 

kertoisi teille`."

KIRJE ROOMALAISILLE 9:24 Ja 

sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, 

ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös 

pakanoista,

25 niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: 

"Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka 

ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, 

joka ei ollut minun rakkaani.

26 Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa 

heille on sanottu: `Te ette ole minun 

kansani`, siinä heitä kutsutaan elävän 

Jumalan lapsiksi."

KIRJE ROOMALAISILLE 10:20 Ja Esaias 

on rohkea ja sanoo: "Minut ovat löytäneet 

ne, jotka eivät minua etsineet; minä 

olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua 

kysyneet".

21 Mutta Israelista hän sanoo: "Koko päivän 

minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta 

ja uppiniskaista kansaa kohden".

Katso myös: Sananlaskut 1:24; Luukkaan 13:34; Luukkaan 
19:41,42.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 65:8 Näin sanoo Herra: Niinkuin 

sanotaan rypäleestä, jos siinä on mehua: 

"Älä hävitä sitä, sillä siinä on siunaus", niin 

teen minä palvelijaini tähden, etten kaikkea 

hävittäisi.

9 Minä tuotan Jaakobista siemenen ja Juudasta 

vuorteni perillisen; ja minun valittuni saavat 

periä maan, ja minun palvelijani saavat siinä 

asua.

10 Ja Saaron on oleva lammasten laitumena ja 

Aakorin laakso karjan lepopaikkana minun 

kansallani, joka minua etsii.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 49:10 Ei siirry 

valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva 

hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, 

jonka se on ja jota kansat tottelevat.

JESAJA 35:2 Se kauniisti kukoistaa ja 

iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan 

Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin 

ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, 

meidän Jumalamme ihanuuden.

HOOSEA 2:15 Sinä päivänä, sanoo Herra, 

sinä puhuttelet minua: 'Minun mieheni', 

etkä enää puhuttele minua: 'Minun Baalini';

KIRJE ROOMALAISILLE 9:27 Mutta 

Esaias huudahtaa Israelista: "Vaikka Israelin 

lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, 

niin pelastuu heistä vain jäännös.

28 Sillä sanansa on Herra toteuttava maan 

päällä lopullisesti ja rutosti."

29 Niinkuin Esaias myös on ennustanut: 

"Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meille 

siementä, niin meidän olisi käynyt niinkuin 

Sodoman, ja me olisimme tulleet Gomorran 
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kaltaisiksi".

KIRJE ROOMALAISILLE 11:5 Samoin 

on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös 

armon valinnan mukaan.

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:24 Sillä jos sinä olet leikattu 

luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten 

luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, 

kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset 

oksat tulevat oksastettaviksi omaan 

öljypuuhunsa!

25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi 

oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 

Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 

luku on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

KIRJE GALATALAISILLE 3:29 Mutta jos 

te olette Kristuksen omat, niin te siis olette 

Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen 

mukaan.

KIRJE GALATALAISILLE 4:7 Niinpä 

sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta 

jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan 

kautta.

KIRJE HEPREALAISILLE 1:1 Sittenkuin 

Jumala muinoin monesti ja monella tapaa 

oli puhunut isille profeettain kautta,

2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut 

meille Pojan kautta, jonka hän on pannut 

kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös 

on maailman luonut

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:9 

Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen 

papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, 

julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on 

pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen 

valkeuteensa;

Katso myös: #1; #2; #3; Matteuksen 24:21; Markuksen 13:20; Kirje 
Roomalaisille 11.

H01 Messiaan tuleminen ennustettu.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H05 Messiaan tuleva kunnia ja voima.

   

JESAJA 65:17 Sillä katso, minä luon uudet 

taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää 

muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;

18 vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti 

siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon 

minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan.

JESAJA 65:19-22

JESAJA 65:23 He eivät tee työtä turhaan 

eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, 

sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja 

heidän vesansa ovat heidän tykönänsä.

24 Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, 

heidän vielä puhuessaan minä kuulen.

25 Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, 

ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja 

käärmeen ruokana on maan tomu; ei 

missään minun pyhällä vuorellani tehdä 

pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra.

JESAJA 61:9 Heidän siemenensä tulee 

tunnetuksi kansain keskuudessa ja heidän 

jälkeläisensä kansakuntien keskellä; kaikki, 

jotka näkevät heitä, tuntevat heidät Herran 
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siunaamaksi siemeneksi.

TOINEN PIETARIN KIRJE 3:12 teidän, 

jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän 

tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen 

hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!

13 Mutta hänen lupauksensa mukaan me 

odotamme uusia taivaita ja uutta maata, 

joissa vanhurskaus asuu.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:16 Ei heidän 

enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko 

ole sattuva heihin, eikä mikään helle,

17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, 

on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän 

vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois 

kaikki kyyneleet heidän silmistänsä."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:1 Ja minä 

näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä 

ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa 

ovat kadonneet, eikä merta enää ole.

2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, 

minä näin laskeutuvan alas taivaasta 

Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin 

morsian, miehellensä kaunistettu.

3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta 

sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten 

keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, 

ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on 

oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet 

heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole 

enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä 

kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on 

mennyt."

Katso myös: #1; #2; #3; #5.

E17 Messias on rakentava Jumalan temppelin.

JESAJA 66:1 Näin sanoo Herra: Taivas 

on minun valtaistuimeni, ja maa on minun 

jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka 

te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi 

minun leposijani?

MATTEUKSEN 24:2 Niin hän vastasi 

ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? 

Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä 

kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."

MARKUKSEN 14:58 Me olemme 

kuulleet hänen sanovan: `Minä hajotan 

maahan tämän käsillä tehdyn temppelin ja 

rakennan kolmessa päivässä toisen, joka ei 

ole käsillä tehty`.

APOSTOLIEN TEOT 7:47 Mutta Salomo 

hänelle huoneen rakensi.

48 Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä 

huoneissa; sillä näin sanoo profeetta:

49 `Taivas on minun valtaistuimeni ja maa 

minun jalkojeni astinlauta; minkäkaltaisen 

huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo 

Herra, tai mikä paikka olisi minun 

leposijani?

APOSTOLIEN TEOT 17:24 Jumala, joka on 

tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, 

hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu 

käsillä tehdyissä temppeleissä,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:22 Mutta 

temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra 

Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja 

Karitsa.

Katso myös: Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 3:16-19; Toinen 
Kirje Korinttilaisille 6:16; Kirje Efesolaisille 2:21; Johanneksen 
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Ilmestys 15:5-8.

B15 Messias on täynnä myötätuntoa.

JESAJA 66:2 Minun käteni on kaikki 

nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä 

syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson 

sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty 

henki ja arka tunto minun sanani edessä.

MATTEUKSEN 5:3 Autuaita ovat 

hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten 

valtakunta.

APOSTOLIEN TEOT 9:6 Mutta nouse ja 

mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, 

mitä sinun pitää tekemän."

APOSTOLIEN TEOT 16:29 Niin hän pyysi 

valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten 

Paavalin ja Silaan eteen.

30 Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: "Herrat, 

mitä minun pitää tekemän, että minä 

pelastuisin?"

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, 

jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, 

jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

19 Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten 

viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen 

minä teen mitättömäksi".

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:12 Siis, 

rakkaani, samoin kuin aina olette olleet 

kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan 

niinkuin silloin, kun minä olin teidän 

tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun 

olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että 

pelastuisitte;

KIRJE HEPREALAISILLE 1:2 on hän 

näinä viimeisinä päivinä puhunut meille 

Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken 

perilliseksi, jonka kautta hän myös on 

maailman luonut

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

3:4 vaan se olkoon salassa oleva sydämen 

ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen 

katoamattomuudessa; tämä on Jumalan 

silmissä kallis.

Katso myös: Jesaja 40:26; Kirje Kolossalaisille 1:17.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

E19 Messias tuo lohdutusta.

E24 Messias tuo rauhan.

     

JESAJA 66:10 Iloitkaa Jerusalemin kanssa 

ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä 

rakastatte; iloitsemalla iloitkaa hänen 

kanssaan, te, jotka olette hänen tähtensä 

surreet,

11 että imisitte ja tulisitte ravituiksi hänen 

lohdutuksensa rinnoista, että joisitte ja 

virkistyisitte hänen kunniansa runsaudesta.

12 Sillä näin sanoo Herra: Minä ohjaan hänen 

tykönsä rauhan niinkuin virran ja kansojen 

kunnian niinkuin tulvajoen. Ja te saatte 

imeä, kainalossa teitä kannetaan, ja polvilla 

pitäen teitä hyväillään.

13 Niinkuin äiti lohduttaa lastansa, niin minä 

lohdutan teitä, ja Jerusalemissa te saatte 

lohdutuksen.

JESAJA 66:14-17

JESAJA 60:16 Ja sinä saat imeä kansojen 
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maidon, imeä kuningasten rintoja, saat 

tuntea, että minä, Herra, olen sinun 

auttajasi, että Jaakobin Väkevä on sinun 

lunastajasi.

SAKARJA 14:11 He asuvat siellä, eikä vihitä 

sitä enää tuhon omaksi, ja Jerusalem on 

oleva asuttu, oleva turvassa.

JOHANNEKSEN 14:27 Rauhan minä jätän 

teille: minun rauhani - sen minä annan 

teille. En minä anna teille, niinkuin maailma 

antaa. Älköön teidän sydämenne olko 

murheellinen älköönkä peljätkö.

KIRJE ROOMALAISILLE 5:1 Koska 

me siis olemme uskosta vanhurskaiksi 

tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa 

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

kautta,

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:2 

ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset 

sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen 

kautta kasvaisitte pelastukseen,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:24 Ja kansat 

tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan 

kuninkaat vievät sinne kunniansa.

25 Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei 

siellä ole,

26 ja sinne viedään kansojen kunnia ja 

kalleudet.

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H01 Messiaan tuleminen ennustettu.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JESAJA 66:15 Sillä katso, Herra tulee 

tulessa, ja hänen vaununsa ovat kuin 

myrskytuuli; ja hän antaa vihansa purkautua 

hehkussa ja nuhtelunsa tulenliekeissä.

JESAJA 66:16-17

JESAJA 66:18 Minä tunnen heidän tekonsa 

ja ajatuksensa. Aika tulee, että minä kokoan 

kaikki kansat ja kielet, ja he tulevat ja 

näkevät minun kunniani.

19 Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä 

ja lähetän pakoonpäässeitä heidän 

joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, 

Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin 

tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin 

merensaariin, jotka eivät ole kuulleet 

minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun 

kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani 

pakanain keskuudessa.

JESAJA 66:20-21

JESAJA 66:22 Niinkuin uudet taivaat ja 

uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun 

kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy 

teidän siemenenne ja teidän nimenne.

23 Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka 

viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen 

rukoilemaan minua, sanoo Herra.

24 Ja he käyvät ulos katselemaan niiden 

miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet 

minusta; sillä heidän matonsa ei kuole, 

eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat 

kauhistukseksi kaikelle lihalle.

JESAJA 2:2 Aikojen lopussa on 

Herran temppelin vuori seisova vahvana, 
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ylimmäisenä vuorista, kukkuloista 

korkeimpana, ja kaikki pakanakansat 

virtaavat sinne.

JOHANNEKSEN 17:2 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.

KIRJE ROOMALAISILLE 

15:8 Sillä minä sanon, että Kristus on 

tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan 

totuuden tähden, vahvistaaksensa isille 

annetut lupaukset,

9 mutta että pakanat laupeuden tähden ovat 

ylistäneet Jumalaa, niinkuin kirjoitettu on: 

"Sentähden minä ylistän sinua pakanain 

seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi".

10 Ja vielä on sanottu: "Riemuitkaa, te pakanat, 

hänen kansansa kanssa".

11 Ja taas: "Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ja 

ylistäkööt häntä kaikki kansat".

12 Ja myös Esaias sanoo: "On tuleva Iisain 

juurivesa, hän, joka nousee hallitsemaan 

pakanoita; häneen pakanat panevat 

toivonsa".

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin 

hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on 

kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

TOINEN KIRJE TESSALONIKALAISILLE 

1:6 koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa 

ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat,

7 ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon 

yhdessä meidän kanssamme, kun Herra 

Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien 

kanssa

8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät 

tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän 

Herramme Jeesuksen evankeliumille.

9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi 

iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja 

hänen voimansa kirkkaudesta,

KIRJE HEPREALAISILLE 

8:13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut 

ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta 

se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä 

häviämistään.

TOINEN PIETARIN KIRJE 3:10 Mutta 

Herran päivä on tuleva niinkuin varas, 

ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja 

alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja 

kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

11 Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia 

tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja 

jumalisuudessa,

12 teidän, jotka odotatte ja joudutatte 

Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta 

taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet 

kuumuudesta sulavat!

13 Mutta hänen lupauksensa mukaan me 

odotamme uusia taivaita ja uutta maata, 

joissa vanhurskaus asuu.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:15 Ja 

hänen suustaan lähtee terävä miekka, että 

hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva 

heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee 

kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden 
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viinikuurnan.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:1 Ja minä 

näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä 

ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa 

ovat kadonneet, eikä merta enää ole.

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Apostolien Teot 11:25,26.
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H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JEREMIA 3:14 Palatkaa takaisin, te 

luopuneet lapset, sanoo Herra, sillä minä 

olen ottanut teidät omikseni, ja minä 

noudan teidät, yhden ainoankin kaupungista 

ja kaksi sukukunnasta, ja tuon teidät 

Siioniin.

15 Ja minä annan teille paimenet oman 

sydämeni mukaan, ja he kaitsevat teitä 

ymmärryksellä ja taidolla.

16 Ja kun te lisäännytte ja tulette 

hedelmällisiksi maassa niinä päivinä, 

sanoo Herra, niin ei enää puhuta Herran 

liitonarkista, se ei enää ajatukseen astu, eikä 

sitä enää muisteta; ei sitä enää kaivata, eikä 

sellaista enää tehdä.

17 Siihen aikaan sanotaan Jerusalemia Herran 

valtaistuimeksi, ja kaikki kansat kokoontuvat 

sinne, Jerusalemiin, Herran nimen tähden 

eivätkä enää vaella pahan sydämensä 

paatumuksessa.

18 Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva 

Israelin heimon kanssa, ja he tulevat 

yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, 

jonka minä annoin teidän isillenne 

perinnöksi.

19 Minä ajattelin: Kuinka asetankaan sinut 

lasten joukkoon ja annan sinulle suloisen 

maan, ihanan perintöosan, ihanimman 

kansojen maista! Ja ajattelin: Sinä olet 

kutsuva minua isäksi etkä ole koskaan 

kääntyvä minusta pois.

JESAJA 17:6 Se siinä jää jälkikorjuuta, 

mikä öljypuuta karistettaessa: pari, kolme 

marjaa korkealle latvaan, neljä, viisi 

hedelmäpuun oksiin, sanoo Herra, Israelin 

Jumala.

HESEKIEL 34:11 Sillä näin sanoo Herra, 

Herra: Katso, minä itse etsin lampaani ja 

pidän niistä huolen.

12 Niinkuin paimen pitää huolen laumastaan, 

kun hän on lampaittensa keskellä ja ne 

ovat hajallaan, niin minä pidän huolen 

lampaistani, ja minä pelastan ne joka 

paikasta, minne ne ovat hajaantuneet 

pilvisenä ja pimeänä päivänä.

SAKARJA 13:7 Heräjä, miekka, minun 

paimentani vastaan ja minun lähintä 

miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö 

paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; 

mutta minä käännän jälleen käteni 

pienimpiä kohden.

JOHANNEKSEN 4:21 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.

JOHANNEKSEN 10:1 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 
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häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä.

5 Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan 

pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten 

ääntä."

JOHANNEKSEN 21:15 Kun he olivat 

einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: 

"Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä 

minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi 

hänelle: "Rakastan, Herra; sinä tiedät, että 

olet minulle rakas". Hän sanoi hänelle: 

"Ruoki minun karitsoitani".

16 Hän sanoi hänelle taas toistamiseen: 

"Simon, Johanneksen poika, rakastatko 

minua?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, 

Herra; sinä tiedät, että olet minulle 

rakas". Hän sanoi hänelle: "Kaitse minun 

lampaitani".

17 Hän sanoi hänelle kolmannen kerran: 

"Simon, Johanneksen poika, olenko minä 

sinulle rakas?" Pietari tuli murheelliseksi 

siitä, että hän kolmannen kerran sanoi 

hänelle: "Olenko minä sinulle rakas?" ja 

vastasi hänelle: "Herra, sinä tiedät kaikki; 

sinä tiedät, että olet minulle rakas". Jeesus 

sanoi hänelle: "Ruoki minun lampaitani.

KIRJE ROOMALAISILLE 9:27 Mutta 

Esaias huudahtaa Israelista: "Vaikka Israelin 

lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, 

niin pelastuu heistä vain jäännös.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:26 ja 

niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä."

KIRJE HEPREALAISILLE 

9:11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen 

hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän 

suuremman ja täydellisemmän majan 

kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei 

ole tätä luomakuntaa,

12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren 

kautta, vaan oman verensä kautta kerta 

kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan 

iankaikkisen lunastuksen.

Katso myös: #1; #2; #3; #5; Hesekiel 34:13,14; Hoosea 2:19,20; 
Sakarja 13:8,9; Luukkaan 15:11-32; Apostolien Teot 20:28; Kirje 
Roomalaisille 11:4-6; Kirje Efesolaisille 4:11,12; Ensimmäinen 

Pietarin Kirje 5:1-4.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

JEREMIA 4:1 Jos sinä käännyt, Israel, 

sanoo Herra, niin käänny minun tyköni; ja 

jos sinä poistat iljetyksesi minun kasvojeni 

edestä, niin et häädy harhailemaan;

2 jos sinä vannot: 'Niin totta kuin Herra elää' 

uskollisesti, oikein ja vanhurskaasti, niin 

kansat siunaavat itsensä hänen nimeensä, ja 

hän on heidän kerskauksensa.

APOSTOLIEN TEOT 11:1 Ja apostolit ja veljet 

ympäri Juudeaa kuulivat, että pakanatkin 

olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan.

APOSTOLIEN TEOT 11:18 Tämän kuultuansa 

he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: 

"Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut 

parannuksen elämäksi".

APOSTOLIEN TEOT 13:46 Silloin Paavali ja 

Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: 

"Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; 

mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä 
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katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen 

elämään, niin katso, me käännymme 

pakanain puoleen.

47 Sillä näin on Herra meitä käskenyt: `Minä 

olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että 

sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti`."

48 Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja 

ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, 

jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään.

49 Ja Herran sanaa levitettiin kaikkeen siihen 

maakuntaan.

APOSTOLIEN TEOT 14:27 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.

KIRJE GALATALAISILLE 3:8 Ja koska 

Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala 

vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti 

se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän 

sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat 

siunatuiksi".

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 22:18; Psalmit 72:17.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

JEREMIA 10:7 Kuka ei sinua pelkäisi, sinä 

kansojen kuningas? Sillä siihen sinä olet 

arvollinen. Sillä kaikissa kansojen viisaissa 

ja kaikissa heidän valtakunnissansa ei ole 

yhtäkään sinun vertaistasi.

MATTEUKSEN 28:18 Ja Jeesus tuli 

heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 

maan päällä.

LUUKKAAN 12:5 Vaan minä osoitan teille, 

ketä teidän on pelkääminen: peljätkää häntä, 

jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. 

Niin, minä sanon teille, häntä te peljätkää.

JOHANNEKSEN 17:1 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.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:4 Kuka ei 

pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? 

Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat 

tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun 

vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."

Katso myös: #1; #4; Psalmit 22:29; Jesaja 2:4; Jeremia 10:6; 
Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 1:19,20.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JEREMIA 12:15 Mutta senjälkeen kuin 

minä olen temmannut heidät pois, minä 

jälleen armahdan heitä ja palautan heidät, 

itsekunkin perintöosaansa ja itsekunkin 

maahansa.

JEREMIA 15:19 Sentähden, näin sanoo 

Herra: "Jos sinä käännyt, niin minä sallin 

sinun kääntyä, ja sinä saat seisoa minun 

edessäni. Ja jos sinä tuot esiin jaloa, et 

arvotonta, niin sinä saat olla minun suunani. 

He kääntyvät sinun tykösi, mutta sinä et 

käänny heidän tykönsä.
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20 Ja minä teen sinut vahvaksi vaskimuuriksi 

tätä kansaa vastaan, ja he sotivat sinua 

vastaan, mutta eivät voita sinua; sillä minä 

olen sinun kanssasi, minä vapahdan ja 

pelastan sinut, sanoo Herra.

21 Minä pelastan sinut pahain käsistä ja 

päästän sinut väkivaltaisten kourista."

JEREMIA 24:6 Ja minä käännän katseeni 

heihin, heidän hyväksensä, ja tuon heidät 

takaisin tähän maahan. Minä rakennan 

heidät enkä hajota, minä istutan heidät enkä 

revi pois.

7 Ja minä annan heille sydämen, heidän 

tunteakseen minut, että minä olen Herra; ja 

he saavat olla minun kansani, ja minä olen 

heidän Jumalansa; sillä he kääntyvät minun 

tyköni kaikesta sydämestänsä.

JEREMIA 29:14 Ja niin minä annan teidän 

löytää itseni, sanoo Herra, ja minä käännän 

teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista 

kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen 

teidät karkoittanut, sanoo Herra, ja palautan 

teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin 

teidät pois.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:26 ja 

niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä."

KIRJE HEPREALAISILLE 8:8 Sillä 

moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät 

tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen 

Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa 

uuden liiton,

9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein 

heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä 

tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois 

Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet 

minun liitossani, ja niin en minäkään heistä 

huolinut, sanoo Herra.

10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen 

Israelin heimon kanssa näiden päivien 

jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini 

heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän 

sydämiinsä, ja niin minä olen heidän 

Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan 

eikä veli veljeään sanoen: `Tunne Herra`; 

sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, 

tuntevat minut.

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JEREMIA 16:14 Sentähden, katso, päivät 

tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: 

'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti 

israelilaiset Egyptin maasta',

15 vaan: 'Niin totta kuin Herra elää, joka 

johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta 

ja kaikista muista maista, joihin hän oli 

heidät karkoittanut'. Sillä minä palautan 

heidät heidän omaan maahansa, jonka minä 

annoin heidän isillensä.

19 Herra, minun voimani ja varustukseni, 

minun pakopaikkani hädän päivänä! 

Sinun tykösi tulevat pakanat maan ääristä 

ja sanovat: "Petosta vain perivät meidän 
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isämme, turhia jumalia, joista ei ainoakaan 

auttaa taida.

PSALMIT 22:28 Kaikki maan ääret muistavat 

tämän ja palajavat Herran tykö; kaikki 

pakanain sukukunnat kumartavat häntä;

MATTEUKSEN 28:19 Menkää 

siis ja tehkää kaikki kansat minun 

opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja 

Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

LUUKKAAN 24:47 ja että parannusta syntien 

anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen 

nimessänsä kaikille kansoille, alkaen 

Jerusalemista.

APOSTOLIEN TEOT 9:15 Mutta Herra sanoi 

hänelle: "Mene; sillä hän on minulle valittu 

ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja 

kuningasten ja Israelin lasten eteen.

APOSTOLIEN TEOT 10:45 Ja kaikki ne 

uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja 

olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät 

sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin 

pakanoihinkin,

APOSTOLIEN TEOT 13:47 Sillä näin on 

Herra meitä käskenyt: `Minä olen pannut 

sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit 

pelastukseksi maan ääriin asti`."

KIRJE GALATALAISILLE 3:14 että 

Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa 

Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin 

uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:9 Tämän 

jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri 

joukko, jota ei kukaan voinut lukea, 

kaikista kansanheimoista ja sukukunnista 

ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat 

valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä 

puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja 

heillä oli palmut käsissään,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:4 Kuka ei 

pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? 

Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat 

tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun 

vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Apostolien Teot 14:27; Apostolien 
Teot 28:28; Kirje Roomalaisille 10:18; Ensimmäinen Kirje 

Tessalonikalaisille 2:16.

B08 Messiaan Kaikkitietävyys.

JEREMIA 17:10 Minä, Herra, tutkin 

sydämen, koettelen munaskuut, ja annan 

jokaiselle hänen vaelluksensa mukaan, 

hänen töittensä hedelmän mukaan.

JOHANNEKSEN 2:25 eikä tarvinnut 

kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän 

tiesi itse, mitä ihmisessä on.

KIRJE ROOMALAISILLE 8:27 Mutta 

sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli 

on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon 

mukaan pyhien edestä.

KIRJE HEPREALAISILLE 4:12 Sillä 

Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja 

terävämpi kuin mikään kaksiteräinen 

miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa 

sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on 

sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;

13 eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, 
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vaan kaikki on alastonta ja paljastettua 

hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on 

tehtävä tili.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 2:23 ja hänen 

lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki 

seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, 

joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä 

annan teille kullekin tekojenne mukaan.

Katso myös: Psalmit 7:10; Psalmit 139:1,2,23,24; Sananlaskut 17:3; 
Jeremia 11:20; Jeremia 20:12; Jeremia 32:19.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JEREMIA 23:3 Ja minä kokoan lampaitteni 

tähteet kaikista maista, joihin olen 

ne karkoittanut, ja tuon ne takaisin 

laitumelleen, ja ne ovat hedelmälliset ja 

lisääntyvät.

4 Ja minä herätän heille paimenia, ja ne 

kaitsevat heitä; eivät he enää pelkää eivätkä 

säiky, eikä heistä yhtäkään puutu, sanoo 

Herra.

7 Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo 

Herra, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin 

Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin 

maasta',

8 vaan: 'Niin totta kuin Herra elää, joka 

johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset 

pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, 

joihin minä olin heidät karkoittanut'. Ja niin 

he saavat asua omassa maassansa."

JOHANNEKSEN 6:39 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."

JOHANNEKSEN 10:27 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."

JOHANNEKSEN 17:12 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.

JOHANNEKSEN 18:9 että se sana kävisi 

toteen, jonka hän oli sanonut: "En minä 

ole kadottanut ketään niistä, jotka sinä olet 

minulle antanut".

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

1:5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta 

varjellutte pelastukseen, joka on valmis 

ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.

Katso myös: #1; #2; #3; Miika 2:12,13; Johanneksen 21:15-17; 
Apostolien Teot 20:28,29; Ensimmäinen Pietarin Kirje 5:1-5.
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B04 Messiaan Jumalalliset ominaisuudet.

C01 Messiaan profetoitu syntymä.

D09 Messias on Pelastaja.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JEREMIA 23:5 Katso, päivät tulevat, sanoo 

Herra, jolloin minä herätän Daavidille 

vanhurskaan vesan; hän on hallitseva 

kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä 

oikeuden ja vanhurskauden maassa.

6 Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel 

asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, 

jolla häntä kutsutaan: 'Herra on meidän 

vanhurskautemme'.

MATTEUKSEN 1:1 Jeesuksen 

Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin 

pojan, syntykirja.

MATTEUKSEN 1:21 Ja hän on 

synnyttävä pojan, ja sinun on annettava 

hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava 

kansansa heidän synneistänsä."

LUUKKAAN 1:32 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."

LUUKKAAN 1:71 pelastukseksi 

vihollisistamme ja kaikkien niiden kädestä, 

jotka meitä vihaavat,

72 tehdäkseen laupeuden meidän isillemme ja 

muistaakseen pyhän liittonsa,

73 sen valan, jonka hän vannoi Aabrahamille, 

meidän isällemme;

74 suodakseen meidän, vapahdettuina 

vihollistemme kädestä, pelkäämättä palvella 

häntä

LUUKKAAN 19:9 Niin Jeesus sanoi hänestä: 

"Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, 

koska hänkin on Aabrahamin poika;

10 sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja 

pelastamaan sitä, mikä kadonnut on".

JOHANNEKSEN 1:45 Filippus tapasi 

Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme 

löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat 

ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, 

Nasaretista".

KIRJE ROOMALAISILLE 11:26 ja 

niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä."

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

1:30 Mutta hänestä on teidän olemisenne 

Kristuksessa Jeesuksessa, joka on 

tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja 

vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja 

lunastukseksi,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:11 Ja minä 

näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen 

hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on 

Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja 

sotii vanhurskaudessa.

Katso myös: #1; #2; #3; Psalmit 72:2; Jesaja 7:14; Jesaja 53:10; 
Jeremia 33:15; Sakarja 3:8; Kirje Roomalaisille 3:22; Toinen Kirje 

Korinttilaisille 5:21; Kirje Filippiläisille 3:9.
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D02 D. Messias Profeettana.

E24 Messias tuo rauhan.

JEREMIA 28:9 Mutta se profeetta, joka 

ennustaa rauhaa, tunnetaan siitä, että hänen 

sanansa toteutuu, profeetaksi, jonka Herra 

totisesti on lähettänyt."

MATTEUKSEN 3:17 Ja katso, taivaista 

kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun 

rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".

LUUKKAAN 2:14 Kunnia Jumalalle 

korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten 

kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!

LUUKKAAN 24:36 Mutta heidän tätä 

puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän 

keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"

JOHANNEKSEN 14:27 Rauhan minä jätän 

teille: minun rauhani - sen minä annan 

teille. En minä anna teille, niinkuin maailma 

antaa. Älköön teidän sydämenne olko 

murheellinen älköönkä peljätkö.

APOSTOLIEN TEOT 10:36 Sen sanan, jonka 

hän lähetti Israelin lapsille, julistaen 

evankeliumia rauhasta Jeesuksessa 

Kristuksessa, joka on kaikkien Herra,

KIRJE ROOMALAISILLE 10:15 Ja kuinka 

kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? 

Niinkuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat 

niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!"

Katso myös: Jesaja 52:7; Jeremia 6:14; Hesekiel 13:10-16; 
Naahum 1:15; Sakarja 9:10; Matteuksen 17:5; Luukkaan 7:50; 

Luukkaan 19:42; Johanneksen 20:19,21; Apostolien Teot 9:31; Kirje 
Roomalaisille 5:1; Kirje Roomalaisille 8:6; Kirje Roomalaisille 

14:17; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 14:33; Kirje Efesolaisille 
2:14,15,17; Kirje Kolossalaisille 3:15; Toinen Kirje Tessalonikalaisille 

3:16; Kirje Heprealaisille 12:14; Toinen Pietarin Kirje 1:2,17; 

Johanneksen Ilmestys 1:4.

A03 Messias on Daavidin jälkeläinen.

D05 Messias on Lunastaja.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JEREMIA 30:3 Sillä katso, tulee aika, 

sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani 

Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja 

palautan heidät maahan, jonka olen antanut 

heidän isillensä, ja he saavat periä sen."

JEREMIA 30:4-8

JEREMIA 30:9 vaan he saavat palvella 

Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, 

kuningastansa, jonka minä heille herätän.

10 Mutta sinä, minun palvelijani Jaakob, älä 

pelkää, sanoo Herra, älä säiky, Israel. Sillä 

katso, minä pelastan sinut kaukaisesta 

maasta, sinun jälkeläisesi heidän 

vankeutensa maasta. Ja Jaakob on palajava, 

elävä rauhassa ja turvassa, kenenkään 

peljättämättä.

11 Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, 

ja pelastan sinut. Minä teen lopun kaikista 

kansoista, joiden sekaan minä olen sinut 

hajottanut; ainoastaan sinusta minä en 

loppua tee: minä kuritan sinua kohtuudella, 

mutta rankaisematta minä en sinua jätä.

JEREMIA 30:12-15

JEREMIA 30:16 Niin myös kaikki sinun 

syöjäsi syödään, ja kaikki sinun ahdistajasi, 

kaikki tyynni, vaeltavat vankeuteen; sinun 

ryöstäjäsi joutuvat ryöstetyiksi, ja kaikki 

saalistajasi minä annan saaliiksi.

JEREMIA 30:17,18

JEREMIA 30:19 Ja niistä on kaikuva 

ylistyslaulu ja iloitsevaisten ääni. Minä 

enennän heidät, eivätkä he vähene; minä 
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saatan heidät kunniaan, eivätkä he halvoiksi 

jää.

20 Silloin hänen poikansa ovat niinkuin 

muinoin, ja hänen seurakuntansa pysyy 

vahvana minun edessäni; minä rankaisen 

kaikki hänen sortajansa.

JEREMIA 30:23,24

TOINEN SAMUELIN KIRJA 22:51 sinun, 

joka annat kuninkaallesi suuren avun ja 

osoitat armoa voidellullesi, Daavidille, ja 

hänen jälkeläisilleen, iankaikkisesti."

LUUKKAAN 1:30 Niin enkeli sanoi hänelle: 

"Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut 

armon Jumalan edessä.

31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät 

pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi 

Jeesus.

32 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."

LUUKKAAN 1:69 ja kohottanut meille 

pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin 

huoneesta

JOHANNEKSEN 12:15 "Älä pelkää, tytär 

Siion; katso, sinun kuninkaasi tulee istuen 

aasin varsan selässä".

APOSTOLIEN TEOT 2:30 Koska hän nyt 

oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla 

vannoen hänelle luvannut asettavansa 

hänen kupeittensa hedelmän hänen 

valtaistuimelleen,

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette 

olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 

Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 

luku on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä."

28 Evankeliumin kannalta he kyllä ovat 

vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan 

kannalta he ovat rakastettuja isien tähden.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:15 Ja 

hänen suustaan lähtee terävä miekka, että 

hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva 

heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee 

kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden 

viinikuurnan.

16 Ja hänellä on vaipassa kupeellaan 

kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas 

ja herrain Herra".

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5.

A05 Messiaan suhde Isään.

D08 Messias on Vakuus.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JEREMIA 30:21 Ja hänen valtiaansa nousee 

hänestä itsestänsä, hänen hallitsijansa lähtee 

hänen keskeltänsä; ja minä sallin hänen käydä 

tyköni, niin että hän saattaa minua lähestyä. 

Sillä kuka panee henkensä alttiiksi minua 
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lähestyäkseen? sanoo Herra.

22 Ja niin te olette minun kansani, ja minä olen 

teidän Jumalanne."

JEREMIA 24:7 Ja minä annan heille 

sydämen, heidän tunteakseen minut, että 

minä olen Herra; ja he saavat olla minun 

kansani, ja minä olen heidän Jumalansa; 

sillä he kääntyvät minun tyköni kaikesta 

sydämestänsä.

KIRJE HEPREALAISILLE 4:15 Sillä ei 

meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka 

ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan 

joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla 

kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.

16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon 

istuimen eteen, että saisimme laupeuden 

ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan 

aikaan.

KIRJE HEPREALAISILLE 5:4 Eikä 

kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala 

kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin.

5 Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut 

itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan 

hän, joka sanoi hänelle: "Sinä olet minun 

Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin";

6 niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: 

"Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin 

järjestyksen mukaan".

KIRJE HEPREALAISILLE 7:22 niin on 

myös se liitto parempi, jonka takaajaksi 

Jeesus on tullut.

23 Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, 

koska kuolema ei sallinut heidän pysyä;

24 mutta tällä on katoamaton pappeus, 

sentähden että hän pysyy iankaikkisesti,

25 jonka tähden hän myös voi täydellisesti 

pelastaa ne, jotka hänen kauttaan 

Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää 

rukoillakseen heidän puolestansa.

KIRJE HEPREALAISILLE 8:10 Sillä tämä 

on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon 

kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: 

Minä panen lakini heidän mieleensä, ja 

kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä 

olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun 

kansani.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:3 Ja 

minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta 

sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten 

keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, 

ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on 

oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 49:10; Viides Mooseksen 
26:17-19; Jeremia 24:7; Jeremia 31:1,33; Hesekiel 11:20; Hesekiel 

36:28; Hesekiel 37:27; Hoosea 2:23; Sakarja 13:9; Kirje 
Heprealaisille 9:14,15,24.

B22 Jumalan ja Messiaan hyvyys.

E17 Messias on rakentava Jumalan temppelin.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JEREMIA 31:1 Siihen aikaan, sanoo Herra, 

minä olen kaikkien Israelin sukukuntien 

Jumala, ja he ovat minun kansani.

2 Näin sanoo Herra: "Kansa, miekalta 

säästynyt, löysi erämaassa armon; minä 

menen saattamaan sen, Israelin, rauhaan".

3 Kaukaa ilmestyy minulle Herra: 

"Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua 

rakastanut, sentähden minä olen vetänyt 

sinua puoleeni armosta.

4 Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet 

rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä kaunistat 

JEREMIA



308

itsesi jälleen käsirummuillasi ja lähdet 

iloitsevaisten karkeloon.

5 Sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian 

vuorille; ne, jotka istuttavat, saavat korjata 

hedelmätkin.

6 Sillä päivä on tuleva, jolloin vartijat huutavat 

Efraimin vuorella: 'Nouskaa, lähtekäämme 

Siioniin Herran, meidän Jumalamme, tykö'.

7 Sillä näin sanoo Herra: Riemuitkaa iloiten 

Jaakobista, kohottakaa riemuhuuto hänelle, 

joka on kansojen pää; kuuluttakaa, kiittäkää 

ja sanokaa: 'Auta, Herra, kansaasi, Israelin 

jäännöstä'.

8 Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, 

kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. 

Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita 

ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he 

palajavat tänne.

9 Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, 

kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät 

vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät 

kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja 

Efraim on minun esikoiseni.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 45:7 Niin 

Jumala lähetti minut teidän edellänne 

säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä 

ja pitääkseen teidät hengissä, pelastukseksi 

monille.

AAMOS 9:11 Sinä päivänä minä pystytän 

jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan 

sen repeämät ja pystytän sen luhistumat, 

ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli 

muinaisina päivinä,

APOSTOLIEN TEOT 15:16 `Sen jälkeen 

minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin 

sortuneen majan; minä korjaan sen 

repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn,

KIRJE ROOMALAISILLE 9:27 Mutta 

Esaias huudahtaa Israelista: "Vaikka Israelin 

lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, 

niin pelastuu heistä vain jäännös.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:5 Samoin 

on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös 

armon valinnan mukaan.

KIRJE EFESOLAISILLE 2:20 apostolien 

ja profeettain perustukselle rakennettuja, 

kulmakivenä itse Kristus Jeesus,

21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa 

pyhäksi temppeliksi Herrassa;

22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa 

rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:9 

Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen 

papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, 

julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on 

pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen 

valkeuteensa;

JOHANNEKSEN ILMESTYS 

5:10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme 

kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat 

hallitsemaan maan päällä".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:10 Ja hän 

vei minut hengessä suurelle ja korkealle 

vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, 

Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta 

Jumalan tyköä,

Katso myös: #1; #2; #3; #5; Jeremia 31:10-14,27-30,38-40.

JEREMIA



309

C05 Beetlehemin lasten murhan profetia.

JEREMIA 31:15 Näin sanoo Herra: Kuule, 

Raamasta kuuluu valitus, katkera itku: 

Raakel itkee lapsiansa, hän ei lohdutuksesta 

huoli surussaan lastensa tähden, sillä niitä ei 

enää ole.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 35:16 Sitten 

he lähtivät liikkeelle Beetelistä. Ja kun 

vielä oli jonkun verran matkaa Efrataan, 

joutui Raakel synnytystuskiin, ja hänen 

synnytystuskansa olivat hyvin kovat.

17 Ja kun hänen synnytystuskansa olivat 

kovimmillaan, sanoi kätilövaimo hänelle: 

"Älä pelkää, sillä tälläkin kertaa sinä saat 

pojan".

18 Mutta kun hänen henkensä oli 

lähtemäisillään, sillä hänen oli kuoltava, 

antoi hän hänelle nimen Benoni, mutta 

hänen isänsä antoi hänelle nimen Benjamin.

19 Niin Raakel kuoli siellä, ja hänet haudattiin 

Efratan tien varteen, se on Beetlehemiin.

20 Ja Jaakob pystytti hänen haudalleen patsaan; 

tämä Raakelin hautapatsas on olemassa vielä 

tänäkin päivänä.

MATTEUKSEN 2:16 Silloin Herodes, 

nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, 

vihastui kovin ja lähetti tappamaan kaikki 

poikalapset Beetlehemistä ja koko sen 

ympäristöstä, kaksivuotiaat ja nuoremmat, 

sen mukaan kuin hän oli aikaa tietäjiltä 

tarkoin tiedustellut.

17 Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu 

profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo:

18 "Ääni kuuluu Raamasta, itku ja iso parku; 

Raakel itkee lapsiansa eikä lohdutuksesta 

huoli, kun heitä ei enää ole".

C01 Messiaan profetoitu syntymä.

JEREMIA 31:22 Kuinka kauan sinä 

mutkistelet sinne ja tänne, sinä luopiotytär? 

Sillä Herra luo maahan uutta: nainen miestä 

piirittää.

MATTEUKSEN 1:18 Jeesuksen 

Kristuksen syntyminen oli näin. Kun 

hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, 

huomattiin hänen ennen heidän 

yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä 

Hengestä.

19 Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli 

hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa 

häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä 

hänet.

20 Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, 

hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka 

sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää 

ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä 

hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.

21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on 

annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on 

vapahtava kansansa heidän synneistänsä."

KIRJE GALATALAISILLE 4:4 Mutta 

kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, 

vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 3:15; Psalmit 2:7,8; Jesaja 
7:14; Luukkaan 1:34,35.

E20 Messias tekee uuden liiton.

G06 Pyhän Hengen asuinpaikka.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JEREMIA 31:31 Katso, päivät tulevat, sanoo 

Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja 
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Juudan heimon kanssa uuden liiton;

32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein 

heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä 

tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois 

Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat 

rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät 

omikseni, sanoo Herra.

33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen 

Israelin heimon kanssa niiden päivien 

tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini 

heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän 

sydämiinsä; ja niin minä olen heidän 

Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

34 Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä 

veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. 

Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä 

suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan 

anteeksi heidän rikoksensa enkä enää 

muista heidän syntejänsä.

MATTEUKSEN 26:27 Ja hän otti maljan, 

kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä 

kaikki;

28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, 

joka monen edestä vuodatetaan syntien 

anteeksiantamiseksi.

29 Ja minä sanon teille: tästedes minä en 

juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä 

päivänä, jona juon sitä uutena teidän 

kanssanne Isäni valtakunnassa."

JOHANNEKSEN 1:15 Johannes todisti 

hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta 

minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, 

on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut 

ennen kuin minä."

16 Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme 

saaneet, ja armoa armon päälle.

17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; 

armo ja totuus on tullut Jeesuksen 

Kristuksen kautta.

JOHANNEKSEN 6:45 Profeetoissa on 

kirjoitettuna: `Ja he tulevat kaikki Jumalan 

opettamiksi`. Jokainen, joka on Isältä kuullut 

ja oppinut, tulee minun tyköni.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 3:2 

Te itse olette meidän kirjeemme, joka on 

sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki 

ihmiset tuntevat ja lukevat.

3 Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen 

kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, 

ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, 

ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin.

4 Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen 

kautta Jumalaan;

5 ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä 

ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä 

itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, 

on Jumalasta,

6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi 

olemaan uuden liiton palvelijoita, ei 

kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain 

kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

KIRJE GALATALAISILLE 3:17 Minä 

tarkoitan tätä: Jumalan ennen vahvistamaa 

testamenttia ei neljänsadan 

kolmenkymmenen vuoden perästä tullut 

laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen 

mitättömäksi.

KIRJE HEPREALAISILLE 8:6 Mutta 

tämä taas on saanut niin paljoa jalomman 

viran, kuin hän on myös paremman 

liiton välimies, liiton, joka on paremmille 

lupauksille perustettu.

7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut 

moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.
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8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät 

tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen 

Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa 

uuden liiton,

9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein 

heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä 

tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois 

Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet 

minun liitossani, ja niin en minäkään heistä 

huolinut, sanoo Herra.

10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen 

Israelin heimon kanssa näiden päivien 

jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini 

heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän 

sydämiinsä, ja niin minä olen heidän 

Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan 

eikä veli veljeään sanoen: `Tunne Herra`; 

sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, 

tuntevat minut.

12 Sillä minä annan anteeksi heidän 

vääryytensä enkä enää muista heidän 

syntejänsä."

13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut 

ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta 

se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä 

häviämistään.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 2:27 

Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette 

häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään 

opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen 

voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se 

opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja 

niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää 

hänessä.

Katso myös: #1; #2; Toinen Mooseksen 19-20; Apostolien Teot 
2:14-47.

E20 Messias tekee uuden liiton.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JEREMIA 32:37 Katso, minä kokoan heidät 

jälleen kaikista maista, joihin minä heidät 

vihassani, kiivastuksessani ja suuressa 

suuttumuksessani karkoitan, ja palautan 

heidät tähän paikkaan ja annan heidän asua 

turvassa.

38 Silloin he ovat minun kansani, ja minä olen 

heidän Jumalansa.

39 Ja minä annan heille yhden sydämen ja 

yhden tien, niin että he pelkäävät minua 

kaiken elinaikansa, ja niin heidän käy hyvin 

ja heidän lastensa heidän jälkeensä.

40 Ja minä teen heidän kanssansa iankaikkisen 

liiton, niin etten käänny heistä pois, vaan 

teen heille hyvää; ja minä annan pelkoni 

heidän sydämiinsä, niin etteivät he minusta 

luovu.

41 Ja minä iloitsen heistä, siitä että teen heille 

hyvää; minä istutan heidät tähän maahan 

uskollisesti, kaikesta sydämestäni ja kaikesta 

sielustani.

HESEKIEL 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,

20 niin että he vaeltavat minun käskyjeni 

mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja 

pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä 

olen heidän Jumalansa.

LUUKKAAN 1:72 tehdäkseen laupeuden 

meidän isillemme ja muistaakseen pyhän 

liittonsa,

73 sen valan, jonka hän vannoi Aabrahamille, 
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meidän isällemme;

74 suodakseen meidän, vapahdettuina 

vihollistemme kädestä, pelkäämättä palvella 

häntä

75 pyhyydessä ja vanhurskaudessa hänen 

edessään kaikkina elinpäivinämme.

JOHANNEKSEN 17:21 että he kaikki 

olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa 

ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, 

niin että maailma uskoisi, että sinä olet 

minut lähettänyt.

APOSTOLIEN TEOT 4:32 Ja uskovaisten 

suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; 

eikä kenkään heistä sanonut omaksensa 

mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli 

heillä yhteistä.

KIRJE HEPREALAISILLE 7:22 niin on 

myös se liitto parempi, jonka takaajaksi 

Jeesus on tullut.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, 

sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. 

Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän 

tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

9 Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, 

sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; 

eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on 

Jumalasta syntynyt.

10 Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja 

ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee 

vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei 

myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

5:18 Me tiedämme, ettei yksikään 

Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta 

syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen 

ryhdy se paha.

Katso myös: #1; #2; #3; #5; Ensimmäinen Mooseksen 17:7; Viides 
Mooseksen 26:17-19; Jesaja 55:3; Toinen Kirje Korinttilaisille 13:11; 

Kirje Galatalaisille 3:14-17; Kirje Heprealaisille 6:13-18; Kirje 
Heprealaisille 8:9-11.

E21 Messias antaa synnit anteeksi.

E24 Messias tuo rauhan.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JEREMIA 33:6 Katso, minä kasvatan 

umpeen ja lääkitsen sen haavat, ja minä 

parannan heidät ja avaan heille rauhan ja 

totuuden runsauden.

7 Minä käännän Juudan kohtalon ja Israelin 

kohtalon ja rakennan heidät muinaiselleen.

8 Ja minä puhdistan heidät kaikista heidän 

pahoista teoistansa, joilla he ovat rikkoneet 

minua vastaan, ja minä annan anteeksi 

kaikki heidän pahat tekonsa, joilla he 

ovat rikkoneet minua vastaan ja minusta 

luopuneet.

9 Ja tämä kaupunki on oleva minulle 

kunniaksi ja iloksi, ylistykseksi ja 

kirkkaudeksi kaikkien maan kansojen 

edessä, jotka kuulevat kaiken sen hyvän, 

minkä minä sille teen; he peljästyvät ja 

vapisevat kaikkea sitä hyvää ja kaikkea sitä 

onnea, jonka minä sille annan.

JEREMIA 33:10-13

MATTEUKSEN 28:18 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 
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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."

LUUKKAAN 4:18 Herran Henki on minun 

päälläni, sillä hän on voidellut minut 

julistamaan evankeliumia köyhille; hän on 

lähettänyt minut saarnaamaan vangituille 

vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, 

päästämään sorretut vapauteen,

19 saarnaamaan Herran otollista vuotta".

20 Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi 

sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien 

synagoogassa olevien silmät olivat häneen 

kiinnitetyt.

21 Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä 

päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen 

teidän korvainne kuullen".

JOHANNEKSEN 1:17 Sillä laki on 

annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus 

on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

KIRJE HEPREALAISILLE 8:10 Sillä tämä 

on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon 

kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: 

Minä panen lakini heidän mieleensä, ja 

kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä 

olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun 

kansani.

11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan 

eikä veli veljeään sanoen: `Tunne Herra`; 

sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, 

tuntevat minut.

12 Sillä minä annan anteeksi heidän 

vääryytensä enkä enää muista heidän 

syntejänsä."

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

2:24 joka "itse kantoi meidän syntimme" 

ruumiissansa ristinpuuhun, että me, 

synneistä pois kuolleina, eläisimme 

vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta 

te olette paratut".

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, 

niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä 

on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen 

Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa 

meidät kaikesta synnistä.

8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me 

eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän 

uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa 

meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät 

kaikesta vääryydestä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 

1:5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta 

todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten 

esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! 

Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt 

meidät synneistämme verellänsä

Katso myös: #1; #2; #3; #5; Psalmit 65:4; Johanneksen 18:37; 
Kirje Heprealaisille 9:11-14.
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C01 Messiaan profetoitu syntymä.

D03 D. Messias Pappina.

D05 Messias on Lunastaja.

D09 Messias on Pelastaja.

E08 Messiaan oikeudenmukaisuus.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

JEREMIA 33:14 Katso, päivät tulevat, 

sanoo Herra, jolloin minä täytän sen hyvän 

lupauksen, jonka minä olen lausunut Israelin 

heimosta ja Juudan heimosta.

15 Niinä päivinä ja siihen aikaan minä kasvatan 

Daavidille vanhurskauden vesan, ja hän on 

tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa.

16 Niinä päivinä Juuda pelastetaan, ja Jerusalem 

asuu turvassa, ja tämä on se nimi, jolla sitä 

kutsutaan: 'Herra, meidän vanhurskautemme'.

17 Sillä näin sanoo Herra: Aina on mies Daavidin 

suvusta istuva Israelin heimon valtaistuimella.

18 Ja aina on mies leeviläisten pappien 

suvusta oleva minun edessäni uhraamassa 

polttouhria ja sytyttämässä ruokauhria ja 

toimittamassa teurasuhria joka päivä."

22 Niinkuin taivaan joukkoa ei voida lukea eikä 

meren hiekkaa mitata, niin monilukuisiksi 

minä teen palvelijani Daavidin jälkeläiset ja 

leeviläiset, jotka minua palvelevat."

LUUKKAAN 1:32 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."

KIRJE ROOMALAISILLE 11:26 ja 

niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

KIRJE HEPREALAISILLE 7:17 Sillä 

hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi 

iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen 

mukaan".

18 Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska 

se oli voimaton ja hyödytön

19 - sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi 

- mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka 

kautta me lähestymme Jumalaa.

20 Ja niinkuin tämä ei tapahtunut ilman valan 

vannomista - nuo taas ovat papeiksi tulleet 

ilman heistä vannottua valaa,

21 mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen 

asettamana, joka hänelle sanoi: "Herra on 

vannonut eikä ole katuva: `Sinä olet pappi 

iankaikkisesti`" -

22 niin on myös se liitto parempi, jonka 

takaajaksi Jeesus on tullut.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

2:5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä 

hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, 

uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka 

Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle 

mieluisia.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:4 Johannes 

seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo 

teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja 

joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, 

jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä,

5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta 

todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten 

esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! 

Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt 

meidät synneistämme verellänsä

6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi 
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Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja 

voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 

5:10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme 

kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat 

hallitsemaan maan päällä".

Katso myös: #1; #2; #5; Jesaja 4:2; Jesaja 11:1-5; Jesaja 53:2; 
Toinen Kirje Korinttilaisille 1:20; Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:9.

E20 Messias tekee uuden liiton.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JEREMIA 50:4 Niinä päivinä ja siihen 

aikaan, sanoo Herra, tulevat israelilaiset 

yhdessä Juudan miesten kanssa; he kulkevat 

itkien lakkaamatta ja etsivät Herraa, 

Jumalaansa.

5 Siionia he kysyvät, sitä kohden ovat heidän 

kasvonsa käännetyt. Tulkaa! He liittyvät 

Herran kanssa iankaikkiseen liittoon, jota ei 

pidä unhotettaman.

6 Kadonnut lammaslauma oli minun 

kansani. Heidän paimenensa olivat vieneet 

heidät harhaan eksyttäville vuorille; he 

kulkivat vuorelta kukkulalle, unhottivat 

lepopaikkansa.

7 Kaikki, jotka heitä tapasivat, söivät heitä, ja 

heidän vihollisensa sanoivat: 'Emme joudu 

syynalaisiksi'. Sillä he olivat tehneet syntiä 

Herraa vastaan, vanhurskauden asumusta, 

Herraa, heidän isiensä toivoa, vastaan.

19 Ja minä tuon Israelin takaisin sen omille 

laidunmaille, ja se on käyvä laitumella 

Karmelilla ja Baasanissa ja tyydyttävä 

nälkänsä Efraimin vuorilla ja Gileadissa.

20 Niinä päivinä ja siihen aikaan, sanoo Herra, 

etsitään Israelin rikkomusta, eikä sitä enää 

ole, ja Juudan syntiä, eikä sitä löydetä; sillä 

minä annan anteeksi niille, jotka minä 

jäännökseksi jätän.

JESAJA 44:22 Minä pyyhin pois sinun 

rikkomuksesi niinkuin pilven ja sinun 

syntisi niinkuin sumun. Palaja minun 

tyköni, sillä minä lunastan sinut.

MIIKA 7:19 Hän armahtaa meitä jälleen, 

polkee maahan meidän pahat tekomme. 

Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren 

syvyyteen.

APOSTOLIEN TEOT 3:19 Tehkää siis 

parannus ja kääntykää, että teidän syntinne 

pyyhittäisiin pois,

APOSTOLIEN TEOT 3:26 Teille ensiksi 

Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt 

hänet siunaamaan teitä, kun käännytte 

itsekukin pois pahuudestanne."

KIRJE ROOMALAISILLE 8:33 Kuka voi 

syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka 

vanhurskauttaa.

34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus 

Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä 

herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla 

puolella, ja hän myös rukoilee meidän 

edestämme.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:16 Mutta 

jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko 

taikina, ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös 

oksat.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:26 ja 

niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 
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kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä."

KIRJE HEPREALAISILLE 10:16 "Tämä on 

se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen 

teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä 

panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan 

ne heidän mieleensä";

17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa 

en minä enää muista".

18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, 

siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.

Katso myös: #2; #3.
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B23 Jumalan ja Messiaan armo.

VALITUSVIRRET 3:25 Hyvä on Herra 

häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä 

etsii.

26 Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua.

JESAJA 25:9 Ja sinä päivänä sanotaan: 

"Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota 

me odotimme meitä pelastamaan; tämä on 

Herra, jota me odotimme: iloitkaamme ja 

riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän 

toi".

LUUKKAAN 2:38 Ja juuri sillä hetkellä hän 

tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta 

kaikille, jotka odottivat Jerusalemin 

lunastusta.

ENSIMMÄINEN KIRJE 

TESSALONIKALAISILLE 1:10 ja 

odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka 

hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka 

pelastaa meidät tulevasta vihasta.

KIRJE HEPREALAISILLE 9:28 samoin 

Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois 

monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä 

ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä 

odottavat.

KIRJE HEPREALAISILLE 10:37 Sillä 

"vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee 

hän, joka tuleva on, eikä viivyttele;

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 1:13 

Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja 

olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen 

armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen 

Kristuksen ilmestymisessä.

Katso myös: Psalmit 22:27; Psalmit 27:14; Psalmit 33:20; Psalmit 
39:8; Psalmit 130:5; Jesaja 8:17; Jesaja 26:8; Jesaja 33:2; Jesaja 

64:4; Miika 7:7; Habakuk 2:3.

F11 Messiaan kärsimys.

VALITUSVIRRET 3:30 Ojentakoon hän 

posken sille, joka häntä lyö, saakoon kyllälti 

häväistystä.

JESAJA 50:6 Selkäni minä annoin 

lyötäväksi, poskieni parran revittäväksi, en 

peittänyt kasvojani pilkalta ja syljeltä.

MIIKA 4:14 Nyt yhdy laumaksi, sinä 

hyökkääjäin ahdistama tytär! Meitä 

piiritetään, he lyövät sauvalla poskelle 

Israelin tuomaria.

MATTEUKSEN 26:67 Silloin he sylkivät 

häntä silmille ja löivät häntä nyrkillä 

kasvoihin; ja toiset sivalsivat häntä poskelle

VALITUSVIRRET
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B03 Messias on ihmisen Poika.

HESEKIEL 1:26 Ja taivaanvahvuuden 

yläpuolella, joka oli niitten pään päällä, oli 

valtaistuimen muotoinen, näöltään kuin 

safiirikiveä. Ja valtaistuimen muotoisella 

istui hahmo, ihmisen näköinen, kohoten 

korkealle.

DANIEL 7:13 Minä näin yöllisessä näyssä, 

ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan 

kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, 

ja hänet saatettiin tämän eteen.

14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja 

valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja 

kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on 

iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen 

valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

KIRJE HEPREALAISILLE 1:8 mutta 

Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy 

aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi 

valtikka on oikeuden valtikka.

KIRJE HEPREALAISILLE 8:1 Mutta 

pääkohta siinä, mistä me puhumme, on 

tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, 

joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla 

puolella taivaissa,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:13 Ja 

kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja 

maan päällä ja maan alla ja meren päällä, 

ja kaikkien niissä olevain minä kuulin 

sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, 

ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja 

valta aina ja iankaikkisesti!"

Katso myös: Jesaja 6:1; Daniel 7:9,10; Sakarja 6:13; Kirje 
Heprealaisille 12:2; Johanneksen Ilmestys 4:2,3; Johanneksen 

Ilmestys 20:11.

E23 Messias käännyttää kansansa.

E27 Uuden sydämen ja hengen antamisnen.

G06 Pyhän Hengen asuinpaikka.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

HESEKIEL 11:17 Sano sentähden: Näin sanoo 

Herra, Herra: Minä kokoan teidät kansojen 

seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät 

on hajotettu, ja annan teille Israelin maan.

18 Ja he tulevat sinne ja poistavat siitä kaikki 

sen iljetykset ja kaikki sen kauhistukset.

19 Ja minä annan heille yhden sydämen, 

ja uuden hengen minä annan teidän 

sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen 

heidän ruumiistansa ja annan heille 

lihasydämen,

20 niin että he vaeltavat minun käskyjeni 

mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja 

pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä 

olen heidän Jumalansa.

HESEKIEL 36:25 Ja minä vihmon teidän 

päällenne puhdasta vettä, niin että te 

puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne 

ja kaikista kivijumalistanne minä teidät 

puhdistan.

26 Ja minä annan teille uuden sydämen, 

ja uuden hengen minä annan teidän 

sisimpäänne. Minä poistan teidän 

ruumiistanne kivisydämen ja annan teille 

lihasydämen.

27 Henkeni minä annan teidän sisimpäänne 

ja vaikutan sen, että te vaellatte minun 

käskyjeni mukaan, noudatatte minun 

oikeuksiani ja pidätte ne.

MATTEUKSEN 3:11 Minä kastan teidät 

vedellä parannukseen, mutta se, joka minun 

jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, 

jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen 
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kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä 

Hengellä ja tulella.

JOHANNEKSEN 3:3 Jeesus vastasi ja 

sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon 

sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei 

voi nähdä Jumalan valtakuntaa".

APOSTOLIEN TEOT 2:38 Niin Pietari sanoi 

heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin 

teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen 

syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte 

Pyhän Hengen lahjan.

KIRJE TITUKSELLE 3:5 pelasti hän 

meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme 

tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan 

uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen 

uudistuksen kautta,

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme 

Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, 

joka suuren laupeutensa mukaan on 

uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon 

Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen 

kautta,

Katso myös: #1; #2; #3; Johanneksen 1:13; Ensimmäinen Pietarin 
Kirje 1:23; Ensimmäinen Pietarin Kirje 2:2; Johanneksen 2:29; 

Johanneksen 3:9; Johanneksen 4:7; Johanneksen 5:1,4,18.

E20 Messias tekee uuden liiton.

HESEKIEL 16:60 Mutta minä muistan liittoni, 

jonka tein sinun kanssasi sinun nuoruutesi 

päivinä, ja minä teen sinun kanssasi 

iankaikkisen liiton.

61 Ja sinä muistat vaelluksesi ja häpeät, 

kun otat vastaan sisaresi, ne, jotka ovat 

sinua isommat, ynnä ne, jotka ovat sinua 

pienemmät, ja minä annan heidät sinulle 

tyttäriksi; mutta en sinun liittosi voimasta.

62 Ja minä teen liittoni sinun kanssasi, ja sinä 

tulet tietämään, että minä olen Herra.

63 Niin sinä muistat ja häpeät etkä voi häpeäsi 

tähden suutasi avata, kun minä annan 

sinulle anteeksi kaikki, mitä sinä tehnyt olet; 

sanoo Herra, Herra."

MATTEUKSEN 26:28 sillä tämä on 

minun vereni, liiton veri, joka monen edestä 

vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

KIRJE HEPREALAISILLE 8:6 Mutta 

tämä taas on saanut niin paljoa jalomman 

viran, kuin hän on myös paremman 

liiton välimies, liiton, joka on paremmille 

lupauksille perustettu.

7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut 

moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.

8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät 

tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen 

Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa 

uuden liiton,

9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein 

heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä 

tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois 

Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet 

minun liitossani, ja niin en minäkään heistä 

huolinut, sanoo Herra.

10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen 

Israelin heimon kanssa näiden päivien 

jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini 

heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän 

sydämiinsä, ja niin minä olen heidän 

Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan 

eikä veli veljeään sanoen: `Tunne Herra`; 

sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, 
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tuntevat minut.

12 Sillä minä annan anteeksi heidän 

vääryytensä enkä enää muista heidän 

syntejänsä."

13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut 

ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta 

se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä 

häviämistään.

Katso myös: #1; #2; #5; Luukkaan 22:14-20; Johanneksen 6:45; 
Toinen Kirje Korinttilaisille 3:2-6,14-16; Kirje Heprealaisille 10:15-

17; Kirje Heprealaisille 12:24; Kirje Heprealaisille 13:20.

E22 Messiaan työnteko siunataan.

   

HESEKIEL 17:22 Näin sanoo Herra, Herra: 

Mutta minä otan yhden latvuksen siitä 

korkeasta setripuusta ja istutan sen; hennon 

latvalehvän minä siitä taitan ja istutan 

korkealle ja jyrkälle vuorelle.

23 Israelin vuoren korkeuteen minä sen 

istutan: ja se kantaa lehviä ja tekee 

hedelmää, ja siitä tulee mahtava setri. Ja 

sen alla asuvat kaikki linnut, kaikki, mitä 

siivekästä on; ne asuvat sen oksain varjossa.

24 Ja kaikki metsän puut tulevat tietämään, 

että minä olen Herra, joka teen korkean 

puun matalaksi ja matalan puun korkeaksi, 

tuoreen puun kuivaksi ja kuivan puun 

kukoistavaksi. Minä, Herra, Herra, olen 

puhunut, ja minä sen teen."

MATTEUKSEN 7:17 Näin jokainen hyvä 

puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu 

tekee pahoja hedelmiä.

18 Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä 

eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.

19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, 

hakataan pois ja heitetään tuleen.

20 Niin te siis tunnette heidät heidän 

hedelmistään.

JOHANNEKSEN 12:24 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.

JOHANNEKSEN 15:4 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.

6 Jos joku ei pysy minussa, niin hänet 

heitetään pois niinkuin 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.

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:9 Sentähden onkin 

Jumala hänet korkealle korottanut ja 

antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä 

korkeamman,

10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen 

nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka 

taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä 

ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,

11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän 

Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on 

Herra.

Katso myös: Psalmit 80:16; Psalmit 92:13; Psalmit 96:11-13; Jesaja 
4:2; Jesaja 11:1; Jesaja 27:6; Jesaja 55:12,13; Jeremia 23:5; Jeremia 
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33:15,16; Sakarja 4:12-14; Sakarja 6:12,13.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

HESEKIEL 20:34 Ja minä vien teidät pois 

kansojen seasta ja kokoan teidät maista, 

joihin olitte hajotetut, väkevällä kädellä, 

ojennetulla käsivarrella ja vuodatetulla 

vihalla.

35 Ja minä tuon teidät kansojen erämaahan, ja 

siellä minä käyn oikeutta teidän kanssanne 

kasvoista kasvoihin.

HESEKIEL 20:36-39

HESEKIEL 20:40 Sillä minun pyhällä 

vuorellani, Israelin korkealla vuorella, sanoo 

Herra, Herra, siellä he palvelevat minua, 

koko Israelin heimo, kaikki tyynni, mitä 

maassa on. Siellä minä heihin mielistyn, 

siellä minä halajan teidän antimianne, 

uutisverojanne, kaikkinaisia teidän pyhiä 

lahjojanne.

41 Niinkuin suloisesti tuoksuvaan uhriin minä 

teihin mielistyn, kun minä vien teidät pois 

kansojen seasta ja kokoan teidät maista, 

joihin olette hajotetut, ja osoitan teissä 

pyhyyteni pakanain silmien edessä.

42 Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, 

kun minä tuon teidät Israelin maahan, 

siihen maahan, jonka minä kättä kohottaen 

olin luvannut antaa teidän isillenne.

HESEKIEL 20:43-44

KIRJE ROOMALAISILLE 9:6 Mutta 

ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan 

mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat 

Israelista, ole silti Israel,

7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat 

Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä 

saat nimellesi jälkeläiset";

8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat 

lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen 

lapset, ne luetaan siemeneksi.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:26 ja 

niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä."

KIRJE GALATALAISILLE 

6:15 Sillä ei ympärileikkaus ole mitään 

eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi 

luomus.

16 Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan 

vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja 

Jumalan Israelille!

KIRJE EFESOLAISILLE 1:5 edeltäpäin 

määräten meidät lapseuteen, hänen 

yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, 

hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,

6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä 

hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Hesekiel 28:24-26.

G03 Messiaan koroittaminen ennustetaan.

HESEKIEL 21:26 Näin sanoo Herra, Herra: 

Ota pois käärelakki, nosta pois kruunu.

27 Tämä ei jää tällensä: alhainen korotetaan, 

korkea alennetaan. Raunioiksi, raunioiksi, 

raunioiksi minä panen tämän; eikä tästä 

ole jäävä mitään, kunnes tulee hän, jolla on 
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oikeus, ja minä annan sen hänelle.

KIRJE HEPREALAISILLE 2:7 Sinä teit 

hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, 

kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet 

seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan 

kättesi tekoja;

8 asetit kaikki hänen jalkojensa alle." Sillä, 

asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän 

ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. 

Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen 

valtansa alle asetetuksi.

9 Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty 

enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me 

näemme hänen kuolemansa kärsimyksen 

tähden kirkkaudella ja kunnialla 

seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta 

olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan 

kuolemaa.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 4:4 Ja 

valtaistuimen ympärillä oli kaksikymmentä 

neljä valtaistuinta, ja niillä valtaistuimilla 

istui kaksikymmentä neljä vanhinta, 

puettuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli 

päässänsä kultaiset kruunut.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 4:10 lankeavat 

ne kaksikymmentä neljä vanhinta hänen 

eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja 

kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina 

ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa 

valtaistuimen eteen sanoen:

11 "Sinä, meidän Herramme ja meidän 

Jumalamme, olet arvollinen saamaan 

ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä 

olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne 

ovat olemassa ja ovat luodut".

E15 Messias tuo hyviä uutisia.

D02 D. Messias Profeettana.

HESEKIEL 33:32 Ja katso, sinä olet heille kuin 

rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin 

soitettu: he sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta 

eivät tee niitten mukaan.

33 Mutta kun se toteutuu - ja katso, se toteutuu 

- silloin he tulevat tietämään, että heidän 

keskuudessansa on ollut profeetta."

MATTEUKSEN 21:46 Ja he olisivat 

tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta 

pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä 

profeettana.

LUUKKAAN 7:16 Ja heidät kaikki valtasi 

pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen: "Suuri 

profeetta on noussut meidän keskellemme", 

ja: "Jumala on katsonut kansansa puoleen".

LUUKKAAN 7:31 Mihin minä siis vertaan 

tämän sukupolven ihmiset, ja kenen 

kaltaisia he ovat?

32 He ovat lasten kaltaisia, jotka istuvat torilla ja 

huutavat toisilleen ja sanovat: `Me soitimme 

teille huilua, ja te ette karkeloineet; me 

veisasimme itkuvirsiä, ja te ette itkeneet`.

33 Sillä Johannes Kastaja on tullut, ei syö leipää 

eikä juo viiniä, ja te sanotte: `Hänessä on 

riivaaja`.

34 Ihmisen Poika on tullut, syö ja juo, ja te 

sanotte: `Katso syömäriä ja viininjuojaa, 

publikaanien ja syntisten ystävää!`

35 Ja viisaus on kaikkien lastensa puolelta 

oikeaksi näytetty."

JOHANNEKSEN 6:14 Kun nyt ihmiset 

näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli 

tehnyt, sanoivat he: "Tämä on totisesti se 
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profeetta, joka oli maailmaan tuleva".

APOSTOLIEN TEOT 3:22 Sillä Mooses on 

sanonut: `Profeetan, minun kaltaiseni, Herra 

Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; 

häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille 

puhuu.

23 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä 

profeettaa kuule, hävitetään kansasta.`

Katso myös: Jeremia 28:9.

B06 Messias on Hyvä Paimen.

E26 Messiaan lunastustyö.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

HESEKIEL 34:11 Sillä näin sanoo Herra, 

Herra: Katso, minä itse etsin lampaani ja 

pidän niistä huolen.

12 Niinkuin paimen pitää huolen laumastaan, 

kun hän on lampaittensa keskellä ja ne 

ovat hajallaan, niin minä pidän huolen 

lampaistani, ja minä pelastan ne joka 

paikasta, minne ne ovat hajaantuneet 

pilvisenä ja pimeänä päivänä.

13 Minä vien ne pois kansojen seasta ja 

kokoan ne muista maista, tuon ne omaan 

maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla, 

puronotkoissa ja kaikissa maan asuttavissa 

paikoissa.

14 Hyvillä ruokamailla minä niitä kaitsen, ja 

Israelin korkeilla vuorilla on niillä oleva 

laitumensa. Siellä ne saavat levätä hyvällä 

laitumella, ja lihava ruokamaa niillä on oleva 

Israelin vuorilla.

15 Minä itse kaitsen lampaani ja vien itse ne 

lepäämään, sanoo Herra, Herra.

22 niin minä tahdon vapauttaa lampaani, etteivät 

ne enää jää ryöstettäviksi; ja minä tahdon 

tuomita lampaan ja lampaan välillä.

23 Ja minä herätän heille yhden paimenen heitä 

kaitsemaan, palvelijani Daavidin; hän on 

kaitseva heitä ja oleva heidän paimenensa.

24 Ja minä, Herra, olen heidän Jumalansa, ja 

minun palvelijani Daavid on ruhtinas heidän 

keskellänsä. Minä, Herra, olen puhunut.

HESEKIEL 34:25-31

HESEKIEL 20:41 Niinkuin suloisesti 

tuoksuvaan uhriin minä teihin mielistyn, 

kun minä vien teidät pois kansojen seasta ja 

kokoan teidät maista, joihin olette hajotetut, 

ja osoitan teissä pyhyyteni pakanain silmien 

edessä.

HESEKIEL 28:25 Näin sanoo Herra, Herra: 

Kun minä kokoan Israelin heimon 

kansoista, joitten sekaan he ovat hajotetut, 

silloin minä näytän pyhyyteni heissä 

pakanakansain silmien edessä, ja he 

saavat asua maassansa, jonka minä annoin 

palvelijalleni Jaakobille.

26 He asuvat siinä turvallisesti ja rakentavat 

taloja ja istuttavat viinitarhoja. Turvallisesti 

he asuvat, kun minä panen toimeen tuomiot 

kaikille heidän naapureillensa, jotka ovat 

heitä halveksineet. Ja he tulevat tietämään, 

että minä olen Herra, heidän Jumalansa."

HESEKIEL 30:3 Sillä lähellä on päivä, 

lähellä Herran päivä; se on pilvinen päivä, 

pakanakansojen aika.

LUUKKAAN 15:4 Jos jollakin teistä on sata 

lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö 

hän jätä niitä yhdeksääkymmentä yhdeksää 

erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, 
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kunnes hän sen löytää?

5 Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa 

iloiten.

6 Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon 

ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: 

'Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin 

lampaani, joka oli kadonnut'.

JOHANNEKSEN 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.

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.

JOHANNEKSEN 21:15 Kun he olivat 

einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: 

"Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä 

minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi 

hänelle: "Rakastan, Herra; sinä tiedät, että 

olet minulle rakas". Hän sanoi hänelle: 

"Ruoki minun karitsoitani".

KIRJE HEPREALAISILLE 13:20 Mutta 

rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut 

hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta 

on se suuri lammasten paimen, meidän 

Herramme Jeesuksen,

21 hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen 

hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen 

tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä 

on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen 

kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! 

Amen.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:25 

Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", 

mutta nyt te olette palanneet sielujenne 

paimenen ja kaitsijan tykö.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

5:4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, 

saatte kirkkauden kuihtumattoman 

seppeleen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:16 Ei heidän 

enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko 

ole sattuva heihin, eikä mikään helle,

17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, 

on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän 

vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois 

kaikki kyyneleet heidän silmistänsä."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:3 Ja 

minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta 

sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten 

keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, 

ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on 

oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

Katso myös: #1; #2; #3; #5; Sefanja 1:15.
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E27 Uuden sydämen ja hengen antamisnen.

G04 Messias antaa Pyhän Henkensä.

G06 Pyhän Hengen asuinpaikka.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

HESEKIEL 36:8 Mutta te, Israelin vuoret, 

teette lehvänne ja kannatte hedelmänne 

minun kansalleni Israelille, sillä he ovat 

aivan lähellä, ovat tulossa.

HESEKIEL 36:9-14

HESEKIEL 36:15 Enkä minä enää anna sinun 

joutua kuulemaan pakanakansojen pilkkaa, 

eikä tarvitse sinun enää kärsiä kansojen 

herjauksia, et myöskään sinä enää omaa 

kansaasi kaada, sanoo Herra, Herra."

HESEKIEL 36:24 Minä otan teidät pois 

pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista 

maista ja tuon teidät omaan maahanne.

25 Ja minä vihmon teidän päällenne 

puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; 

kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista 

kivijumalistanne minä teidät puhdistan.

26 Ja minä annan teille uuden sydämen, 

ja uuden hengen minä annan teidän 

sisimpäänne. Minä poistan teidän 

ruumiistanne kivisydämen ja annan teille 

lihasydämen.

27 Henkeni minä annan teidän sisimpäänne 

ja vaikutan sen, että te vaellatte minun 

käskyjeni mukaan, noudatatte minun 

oikeuksiani ja pidätte ne.

28 Niin te saatte asua maassa, jonka minä 

annoin teidän isillenne; ja te olette minun 

kansani, ja minä olen teidän Jumalanne.

HESEKIEL 36:32- 38

HESEKIEL 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,

HESEKIEL 36:31 Niin te muistatte huonon 

vaelluksenne ja tekonne, jotka eivät olleet 

hyvät, ja teitä kyllästyttää oma itsenne 

rikostenne ja kauhistustenne tähden.

KIRJE ROOMALAISILLE 6:21 Minkä 

hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te 

nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema.

22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut 

ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän 

hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on 

iankaikkinen elämä.

KIRJE ROOMALAISILLE 8:14 Sillä 

kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat 

Jumalan lapsia.

15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä 

ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette 

saaneet lapseuden hengen, jossa me 

huudamme: "Abba! Isä!"

16 Henki itse todistaa meidän henkemme 

kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette 

olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 

Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 

luku on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.
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TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

3:7 Mutta jos jo kuoleman virka, joka 

oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi 

kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset 

kärsineet katsella Mooseksen kasvoja 

hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka 

kuitenkin oli katoavaista,

8 kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen 

virka oleva kirkkaudessa!

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin 

hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on 

kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

KIRJE GALATALAISILLE 5:22 Mutta 

Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, 

pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, 

uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

KIRJE GALATALAISILLE 

6:15 Sillä ei ympärileikkaus ole mitään 

eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi 

luomus.

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Toinen Mooseksen 19-20; 
Luukkaan 11:13; Apostolien Teot 2:14-47; Ensimmäinen Kirje 

Korinttilaisille 3:16; Kirje Efesolaisille 1:13,14; Kirje Efesolaisille 
2:10; Kirje Titukselle 3:5,6; Kirje Heprealaisille 10:22; 

Ensimmäinen Pietarin Kirje 1:18,19,22; Johanneksen 3:24; 
Johanneksen 5:5.

E11 Messias antaa ikuisen elämän.

E27 Uuden sydämen ja hengen antamisnen.

G06 Pyhän Hengen asuinpaikka.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

H10 Iankaikkisen rauhan Valtakunnan profetia.

HESEKIEL 37:1-8

HESEKIEL 37:9 Niin hän sanoi minulle: 

"Ennusta hengestä, ennusta, ihmislapsi, ja 

sano hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: 

Tule, henki, neljästä tuulesta ja puhalla 

näihin surmattuihin, että ne tulisivat 

eläviksi."

10 Minä ennustin, niinkuin hän oli minua 

käskenyt, ja niihin tuli henki, ja ne 

tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa: 

ylenmäärin suuri joukko.

11 Ja hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, nämä 

luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he 

sanovat: 'Meidän luumme ovat kuivettuneet, 

toivomme on mennyttä, me olemme 

hukassa'.

12 Sentähden ennusta ja sano heille: Näin 

sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan 

teidän hautanne ja nostan teidät, minun 

kansani, ylös haudoistanne ja vien teidät 

Israelin maahan.

13 Ja siitä te tulette tietämään, että minä olen 

Herra, kun minä avaan teidän hautanne 

ja nostan teidät, minun kansani, ylös 

haudoistanne.

14 Ja minä annan teihin henkeni, niin että 

te tulette eläviksi, ja sijoitan teidät omaan 

maahanne. Ja te tulette tietämään, että minä 

olen Herra: minä olen puhunut, ja minä sen 

teen, sanoo Herra."

JESAJA 66:14 Te näette sen, ja teidän 

sydämenne iloitsee, ja teidän luunne 
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virkistyvät kuin vihanta ruoho; ja Herran 

käsi tulee tunnetuksi hänen palvelijoissansa, 

mutta vihollistensa hän antaa tuntea 

vihansa.

HESEKIEL 28:25 Näin sanoo Herra, Herra: 

Kun minä kokoan Israelin heimon 

kansoista, joitten sekaan he ovat hajotetut, 

silloin minä näytän pyhyyteni heissä 

pakanakansain silmien edessä, ja he 

saavat asua maassansa, jonka minä annoin 

palvelijalleni Jaakobille.

HOOSEA 6:2 Hän tekee meidät eläviksi 

kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä 

hän meidät herättää, ja me saamme elää 

hänen edessänsä.

AAMOS 9:14 Silloin minä käännän 

kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat 

jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, 

he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden 

viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden 

hedelmiä.

15 Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä 

heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä 

olen heille antanut, sanoo Herra, sinun 

Jumalasi.

KIRJE ROOMALAISILLE 8:11 Jos 

nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti 

Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, 

joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, 

on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset 

ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä 

asuu.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:1 Minä 

sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt 

kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin 

israelilainen, Aabrahamin siementä, 

Benjaminin sukukuntaa.

2 Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka 

hän on edeltätuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä 

Raamattu sanoo kertomuksessa Eliaasta, 

kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia:

3 "Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi 

ja hajottaneet sinun alttarisi, ja minä yksin 

olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun 

henkeäni"?

4 Mutta mitä sanoo hänelle Jumalan 

vastaus? "Minä olen jättänyt itselleni 

seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole 

notkistaneet polvea Baalille."

5 Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa 

jäännös armon valinnan mukaan.

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:24 Sillä jos sinä olet leikattu 

luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten 

luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, 

kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset 

oksat tulevat oksastettaviksi omaan 

öljypuuhunsa!

25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi 

oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 

Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 

luku on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä."

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:32 Sillä Jumala on sulkenut kaikki 
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tottelemattomuuteen, että hän kaikkia 

armahtaisi.

Katso myös: #1; #2; #5; Psalmit 126:2,3; Jesaja 32:15; Jeremia 
33:24-26; Hesekiel 11:19; Hesekiel 16:62,63; Hesekiel 36:24-31; 

Hesekiel 37:21,25; Hesekiel 39:29; Jooel 2:28.

E17 Messias on rakentava Jumalan temppelin.

E18 Messias elää kansansa keskellä.

E20 Messias tekee uuden liiton.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H10 Iankaikkisen rauhan Valtakunnan profetia.

HESEKIEL 37:21 niin puhu heille: Näin sanoo 

Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset 

pois pakanakansojen keskuudesta, minne 

vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät 

joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa.

22 Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä 

maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas 

on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä 

he enää ole kahtena kansana eivätkä enää 

jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi.

23 Eivät myöskään he enää saastuta itseänsä 

kivijumalillaan, iljetyksillään eivätkä millään 

rikkomuksillansa, vaan minä vapautan 

heidät kaikista asuinpaikoistaan, joissa ovat 

syntiä tehneet, ja puhdistan heidät. Ja he 

ovat minun kansani, ja minä olen heidän 

Jumalansa.

24 Minun palvelijani Daavid on oleva heidän 

kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi 

paimen. Ja he vaeltavat minun oikeuksieni 

mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja 

pitävät ne.

25 He saavat asua maassa, jonka minä annoin 

palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne 

ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän 

lapsensa ja lastensa lapset iankaikkisesti, ja 

minun palvelijani Daavid on oleva heidän 

ruhtinaansa iankaikkisesti.

26 Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton 

- se on oleva iankaikkinen liitto heidän 

kanssansa - istutan ja runsaasti kartutan 

heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän 

keskellänsä iankaikkisesti.

27 Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, 

ja minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat 

minun kansani.

28 Ja pakanakansat tulevat tietämään, että 

minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun 

minun pyhäkköni on heidän keskellänsä 

iankaikkisesti."

HESEKIEL 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,

20 niin että he vaeltavat minun käskyjeni 

mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja 

pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä 

olen heidän Jumalansa.

LUUKKAAN 1:32 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."

JOHANNEKSEN 10:14 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 
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tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla 

minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi 

paimen.

17 Sentähden Isä minua rakastaa, koska 

minä annan henkeni, että minä sen jälleen 

ottaisin.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:15 Sillä 

jos heidän hylkäämisensä on maailmalle 

sovitukseksi, mitä heidän armoihin-

ottamisensa on muuta kuin elämä 

kuolleista?

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette 

olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 

Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 

luku on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 6:16 

Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli 

ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän 

Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on 

sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava 

heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, 

ja he ovat minun kansani".

KIRJE KOLOSSALAISILLE 2:9 Sillä 

hänessä asuu jumaluuden koko täyteys 

ruumiillisesti,

KIRJE HEPREALAISILLE 12:22 vaan te 

olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän 

Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin 

tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö,

23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten 

juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja 

tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, 

ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten 

henkien tykö,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:3 Ja 

minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta 

sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten 

keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, 

ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on 

oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:22 Mutta 

temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra 

Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja 

Karitsa.

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Ensimmäinen Mooseksen 
17:7; Toinen Mooseksen 31:13; Viides Mooseksen 30:1-10; Toinen 

Samuelin Kirja 23:5; Psalmit 126:1-6; Jesaja 9:5,6; Jesaja 
27:6,12,13; Jesaja 40:11; Jesaja 43:5,6; Jesaja 49:8-26; Jesaja 55:3,4; 
Jesaja 59:20,21; Jesaja 60:21,22; Jeremia 16:14-17; Jeremia 23:3-8; 
Jeremia 30:3,8-11,17-22; Jeremia 31:8-10,27,32-40; Jeremia 32:37-
44; Jeremia 33:7-26; Jeremia 50:4,5; Hesekiel 11:11-16; Hesekiel 
14:11; Hesekiel 20:12,43; Hesekiel 28:25,26; Hesekiel 34:13,23-25; 
Hesekiel 36:23-31,36-38; Hesekiel 38:23; Hesekiel 39:7; Hesekiel 

43:7-9; Daniel 2:44,45; Hoosea 1:11; Hoosea 2:18-23; Hoosea 3:4,5; 
Hoosea 14:5-8; Aamos 9:14,15; Obadja 1:17-21; Miika 5:1-3,7,11,12; 
Jooel 3:20; Sakarja 2:2-6; Sakarja 6:12,13; Sakarja 8:4,5; Sakarja 
13:1,2; Sakarja 14:11,21; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 1:30; 

Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 5:23; Kirje Efesolaisille 
5:25,26.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

HESEKIEL 38:16 Sinä hyökkäät minun 

kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, 

peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä 

tapahtuva. Ja minä annan sinun karata 

maahani, että pakanakansat tulisivat 

tuntemaan minut, kun minä osoitan 

pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä 

edessä.
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SAKARJA 12:9 Mutta sinä päivänä minä 

tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka 

hyökkäävät Jerusalemia vastaan.

TOINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 3:1 

Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on 

tuleva vaikeita aikoja.

Katso myös: #1; #4; Jesaja 2:2; Hesekiel 36:23; Hesekiel 38:8,23; 
Hesekiel 39:21; Daniel 10:14; Miika 4:1; 7:15-17.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

HESEKIEL 38:18 Mutta sinä päivänä, jona 

Goog karkaa Israelin maahan, sanoo Herra, 

Herra, nousee minun vihani hehku.

KIRJE HEPREALAISILLE 12:29 sillä 

meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli.

Katso myös: Hesekiel 36:5,6; Psalmit 18:8,9; Psalmit 89:47.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

HESEKIEL 38:19 Kiivaudessani, tuimuuteni 

tulessa minä sanon: Totisesti tulee sinä 

päivänä suuri maanjäristys Israelin maahan.

KIRJE HEPREALAISILLE 12:26 Silloin 

hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt 

hän on luvannut sanoen: "Vielä kerran minä 

liikutan maan, jopa taivaankin".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:13 Ja 

sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, 

ja kymmenes osa kaupunkia kukistui, 

ja maanjäristyksessä sai surmansa 

seitsemäntuhatta henkeä, ja muut 

peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle 

kunnian.

Katso myös: Jesaja 42:13; Hesekiel 39:25; Jooel 2:18; Jooel 3:16; 
Haggai 2:6,7,21,22; Sakarja 1:14; Sakarja 14:3-5; Johanneksen 

Ilmestys 16:10.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

HESEKIEL 38:20 Ja minun edessäni vapisevat 

meren kalat ja taivaan linnut ja metsän 

eläimet ja kaikki maassa liikkuvat matelijat 

ja kaikki ihmiset, jotka maan pinnalla ovat; 

ja vuoret luhistuvat, ja vuorenpengermät 

sortuvat, ja kaikki muurit sortuvat maahan.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 6:12 Ja minä 

näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen 

sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja 

aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen 

säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin 

vereksi,

13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin 

viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri 

tuuli sitä pudistaa,

Katso myös: #6; Jesaja 30:25; Jeremia 4:23-26; Hoosea 4:3; 
Sakarja 14:3-5.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

HESEKIEL 38:21 Ja minä kutsun häntä 

vastaan kaikille vuorilleni miekan, sanoo 

Herra, Herra: toisen miekka on oleva toista 

vastaan.

22 Minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla 

ja verellä. Ja minä annan sataa kaatosadetta, 

raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, 

hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain 
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kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat.

HAGGAI 2:22 Ja minä kukistan 

kuningaskuntien valtaistuimet, hävitän 

pakanain kuningaskuntien väkevyyden ja 

kukistan vaunut ajajineen; ja hevoset ja 

niiden ratsastajat kaatuvat, mies toisensa 

miekkaan.

23 Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä 

otan sinut, palvelijani Serubbaabel, 

Sealtielin poika, sanoo Herra, ja panen sinut 

ikäänkuin sinettisormukseksi. Sillä sinut 

minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:19 Ja 

Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen 

liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, 

ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja 

maanjäristystä ja suuria rakeita.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 16:21 Ja suuria 

rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta 

ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat 

Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se 

vitsaus oli ylen suuri.

Katso myös: #6; Psalmit 11:6; Jesaja 28:17; Jesaja 29:6; Jesaja 
54:17; Jeremia 25:31; Hesekiel 13:11; Sakarja 12:2,9.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

HESEKIEL 38:23 Niin minä osoitan 

suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni 

tunnetuksi lukuisain pakanakansain silmien 

edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä 

olen Herra."

MATTEUKSEN 24:35 Taivas ja maa 

katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan 

katoa.

TOINEN KIRJE TESSALONIKALAISILLE 

1:7 ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon 

yhdessä meidän kanssamme, kun Herra 

Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien 

kanssa

8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät 

tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän 

Herramme Jeesuksen evankeliumille.

KIRJE HEPREALAISILLE 12:26 Silloin 

hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt 

hän on luvannut sanoen: "Vielä kerran minä 

liikutan maan, jopa taivaankin".

27 Mutta tuo "vielä kerran" osoittaa, että ne, 

mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat 

muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, 

pysyisivät.

28 Sentähden, koska me saamme valtakunnan, 

joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja 

siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle 

mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla;

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:3 Ja he 

veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, 

virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja 

ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, 

Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat 

sinun tiesi, sinä kansojen kuningas.

4 Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun 

nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä 
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kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, 

koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki 

tulleet."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:1 Sen 

jälkeen minä kuulin ikäänkuin kansan 

paljouden suuren äänen taivaassa sanovan: 

"Halleluja! Pelastus ja kunnia ja voima on 

Jumalan, meidän Jumalamme.

2 Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen 

tuomionsa; sillä hän on tuominnut 

sen suuren porton, joka turmeli maan 

haureudellaan, ja on kostanut ja on vaatinut 

hänen kädestänsä palvelijainsa veren."

3 Ja he sanoivat toistamiseen: "Halleluja!" Ja 

hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti.

4 Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta ja neljä 

olentoa lankesivat maahan ja kumartaen 

rukoilivat Jumalaa, joka valtaistuimella istuu, 

ja sanoivat: "Amen, halleluja!"

5 Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: 

"Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki 

hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, 

sekä pienet että suuret".

6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden 

äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan 

ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän 

sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän 

Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut 

hallituksen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:1 Ja minä 

näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä 

ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa 

ovat kadonneet, eikä merta enää ole.

Katso myös: #1; #5; #6; Hesekiel 36:23; Hesekiel 37:28; Toinen 
Pietarin Kirje 3:10,11.

E27 Uuden sydämen ja hengen antamisnen.

G04 Messias antaa Pyhän Henkensä.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

HESEKIEL 39:6 Ja minä lähetän tulen 

Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien 

keskeen. Ja he tulevat tietämään, että minä 

olen Herra.

7 Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi 

kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli 

häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat 

tulevat tietämään, että minä olen Herra, 

Israelin Pyhä.

8 Katso, se tulee, se tapahtuu, sanoo Herra, 

Herra: Tämä on se päivä, josta minä olen 

puhunut.

21 Minä asetan kunniani pakanakansojen 

keskeen, ja kaikki pakanakansat saavat 

nähdä minun tuomioni, jonka minä 

toimitan, ja käteni, jonka minä lasken 

heidän päällensä.

22 Mutta Israelin heimo tulee tietämään, että 

minä, Herra, olen heidän Jumalansa siitä 

päivästä lähtien ja aina eteenpäin.

23 Ja pakanakansat tulevat tietämään, että 

Israelin heimo joutui pakkosiirtolaisuuteen 

syntivelkansa tähden, koska olivat olleet 

minulle uskottomat, ja minä kätkin heiltä 

kasvoni, ja niin minä annoin heidät 

heidän vihollistensa käsiin, ja he kaatuivat 

miekkaan kaikki tyynni.

24 Minä tein heille heidän saastaisuutensa 

ja rikkomustensa mukaan ja kätkin heiltä 

kasvoni.

25 Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: 

Nyt minä käännän Jaakobin kohtalon 

ja armahdan kaikkea Israelin heimoa ja 

kiivailen pyhän nimeni puolesta.
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26 Ja häpeänsä ja kaiken uskottomuutensa, jota 

he ovat minulle osoittaneet, he unhottavat, 

asuessaan nyt maassansa turvallisina, 

kenenkään peloittelematta.

27 Kun minä tuon heidät takaisin 

kansojen seasta ja kokoan heidät heidän 

vihamiestensä maista, niin minä osoitan 

heissä pyhyyteni lukuisain pakanakansain 

silmien edessä.

28 Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, 

olen heidän Jumalansa, kun minä, vietyäni 

heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen 

luokse, kokoan heidät omaan maahansa 

enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä.

29 Enkä minä enää kätke heiltä kasvojani, sillä 

minä vuodatan Henkeni Israelin heimon 

päälle, sanoo Herra, Herra."

JOOEL 2:28 Näitten jälkeen minä 

olen vuodattava Henkeni kaiken lihan 

päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne 

ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, 

nuorukaisenne näkyjä näkevät.

29 Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle 

minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.

JOHANNEKSEN 17:3 Mutta tämä 

on iankaikkinen elämä, että he tuntevat 

sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja 

hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen 

Kristuksen.

APOSTOLIEN TEOT 2:33 Koska hän siis on 

Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja 

on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, 

on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette 

ja kuulette.

KIRJE ROOMALAISILLE 9:6 Mutta 

ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan 

mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat 

Israelista, ole silti Israel,

7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat 

Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä 

saat nimellesi jälkeläiset";

8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat 

lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen 

lapset, ne luetaan siemeneksi.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:1 Minä 

sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt 

kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin 

israelilainen, Aabrahamin siementä, 

Benjaminin sukukuntaa.

2 Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka 

hän on edeltätuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä 

Raamattu sanoo kertomuksessa Eliaasta, 

kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia:

3 "Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi 

ja hajottaneet sinun alttarisi, ja minä yksin 

olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun 

henkeäni"?

4 Mutta mitä sanoo hänelle Jumalan 

vastaus? "Minä olen jättänyt itselleni 

seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole 

notkistaneet polvea Baalille."

5 Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa 

jäännös armon valinnan mukaan.

6 Mutta jos valinta on armosta, niin se ei 

ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää 

olisikaan armo.

7 Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä 

se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen 

saavuttaneet; muut ovat paatuneet,

KIRJE ROOMALAISILLE 11:26 ja 

niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 
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Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä."

28 Evankeliumin kannalta he kyllä ovat 

vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan 

kannalta he ovat rakastettuja isien tähden.

29 Sillä ei Jumala armolahjojansa ja 

kutsumistansa kadu.

30 Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle 

tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet 

laupeuden näiden tottelemattomuuden 

kautta,

31 samoin nämäkin nyt ovat olleet 

tottelemattomia, että myös he teille tulleen 

armahtamisen kautta nyt saisivat laupeuden.

Katso myös: #1; #2; #3; #5; Hesekiel 40-48; Apostolien Teot 2:14-
18; Johanneksen 3:24.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

HESEKIEL 47:6 Niin hän kysyi minulta: 

"Oletko nähnyt, ihmislapsi?" ja kuljetti 

minua ja toi takaisin pitkin virran rantaa.

7 Mutta kun minä tulin takaisin, niin katso: 

virran rannalla kasvoi hyvin paljon puita 

molemmilla puolin.

8 Ja hän sanoi minulle: "Nämä vedet juoksevat 

itäiselle alueelle, virtaavat alas Aromaahan 

ja tulevat mereen; niiden jouduttua mereen 

vesi siinä paranee.

9 Ja kaikki elolliset, kaikki, jotka liikkuvat, 

virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä 

kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin 

paljon; sillä kun nämä vedet sinne tulevat ja 

vesi paranee, niin kaikki virkoaa elämään, 

minne vain virta tulee.

10 Ja kalastajia seisoo sen rannalla. Een-

Gedistä Een-Eglaimiin asti se on oleva yhtä 

verkkoapajaa. Siinä on kaikenlaisia kaloja, 

aivan kuin suuren meren kaloja, hyvin 

paljon.

11 Sen rämeet ja lätäköt eivät parane: ne 

jätetään suolan valtaan.

12 Mutta virran varrella, sen molemmilla 

rannoilla, kasvaa kaikkinaisia hedelmäpuita. 

Niistä eivät lakastu lehdet eivätkä lopu 

hedelmät: joka kuukausi ne kantavat tuoreet 

hedelmät, sillä niitten vedet juoksevat 

pyhäköstä, ja niitten hedelmät ovat 

ravitsevaiset ja niitten lehdet parantavaiset.

HESEKIEL 47:13-23

MATTEUKSEN 4:18 Ja kulkiessaan 

Galilean järven rantaa hän näki kaksi 

veljestä, Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, 

ja Andreaan, hänen veljensä, heittämässä 

verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia.

19 Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin 

minä teen teistä ihmisten kalastajia".

20 Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat 

häntä.

MATTEUKSEN 13:47 Vielä taivasten 

valtakunta on nuotan kaltainen, joka 

heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia 

kaloja.

48 Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, 

istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, 

mutta kelvottomat he viskasivat pois.

49 Näin on käyvä maailman lopussa; enkelit 

lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:1 Ja hän 

näytti minulle elämän veden virran, joka 

kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja 

Karitsan valtaistuimesta.

2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla 
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puolilla oli elämän puu, joka kantoi 

kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi 

hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen 

tervehtymiseksi.

Katso myös: #1; #2; #5; Ensimmäinen Mooseksen 2:10; Neljäs 
Mooseksen 34:1-12; Psalmit 65:10; Jesaja 43:19,20.
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H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H10 Iankaikkisen rauhan Valtakunnan profetia.

DANIEL 2:34 Sinun sitä katsellessasi 

irtautui kivilohkare - ei ihmiskäden voimasta 

- ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat 

rautaa ja savea, ja murskasi ne.

35 Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, 

savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin 

akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli 

vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta 

kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, 

tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan.

44 Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan 

Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on 

kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa 

ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava 

kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä 

lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti,

45 niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui 

vuoresta - ei ihmiskäden voimasta - ja 

murskasi raudan, vasken, saven, hopean 

ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut 

kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on 

tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys 

luotettava."

TOINEN SAMUELIN KIRJA 7:16 Ja sinun 

sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun 

edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva 

iäti vahva."

JESAJA 9:5 Sillä lapsi on meille syntynyt, 

poika on meille annettu, jonka hartioilla on 

herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen 

neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen 

isä, Rauhanruhtinas.

6 Herraus on oleva suuri ja rauha 

loppumaton Daavidin valtaistuimella ja 

hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja 

vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella 

nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin 

kiivaus on sen tekevä.

MATTEUKSEN 26:29 Ja minä sanon 

teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun 

antia, ennenkuin sinä päivänä, jona 

juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni 

valtakunnassa."

LUUKKAAN 1:32 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."

JOHANNEKSEN 18:36 Jeesus vastasi: 

"Minun kuninkuuteni ei ole tästä 

maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi 

tästä maailmasta, niin minun palvelijani 

olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu 

juutalaisten käsiin; mutta nyt minun 

kuninkuuteni ei ole täältä".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 12:10 Ja minä 

kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: 

"Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän 

Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa 

valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka 

yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme 
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edessä, on heitetty ulos.

Katso myös: #1.

B03 Messias on ihmisen Poika.

H01 Messiaan tuleminen ennustettu.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H10 Iankaikkisen rauhan Valtakunnan profetia.

H11 Messias kirkastetaan.

DANIEL 7:13 Minä näin yöllisessä näyssä, 

ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan 

kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja 

hänet saatettiin tämän eteen.

14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja 

valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat 

ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on 

iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen 

valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

18 Mutta Korkeimman pyhät saavat 

valtakunnan ja omistavat valtakunnan 

iankaikkisesti - iankaikkisesta 

iankaikkiseen."

22 siihen asti kunnes Vanhaikäinen tuli ja 

oikeus annettiin Korkeimman pyhille 

ja aika joutui ja pyhät saivat omaksensa 

valtakunnan.

27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima 

kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman 

pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on 

iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat 

palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset."

MATTEUKSEN 11:27 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.

MATTEUKSEN 24:30 Ja silloin Ihmisen 

Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki 

maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät 

Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä 

suurella voimalla ja kirkkaudella.

MATTEUKSEN 25:31 Mutta kun Ihmisen 

Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki 

enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu 

kirkkautensa valtaistuimelle.

MATTEUKSEN 26:64 Jeesus sanoi 

hänelle: "Sinäpä sen sanoit. Mutta minä 

sanon teille: tästedes te saatte nähdä 

Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla 

puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä."

MATTEUKSEN 28:18 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."

LUUKKAAN 10:22 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."

LUUKKAAN 21:27 Ja silloin he näkevät Ihmisen 

Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja 

DANIEL



338

kirkkaudella.

JOHANNEKSEN 3:35 Isä rakastaa Poikaa 

ja on antanut kaikki hänen käteensä.

JOHANNEKSEN 5:22 Sillä Isä ei 

myöskään tuomitse ketään, vaan hän on 

antanut kaiken tuomion Pojalle,

23 että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin 

he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita 

Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet 

lähettänyt.

JOHANNEKSEN 5:27 Ja hän on antanut 

hänelle vallan tuomita, koska hän on 

Ihmisen Poika.

KIRJE EFESOLAISILLE 1:19 ja mikä 

hänen voimansa ylenpalttinen suuruus 

meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen 

väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,

20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän 

herätti hänet kuolleista ja asetti hänet 

oikealle puolellensa taivaissa,

21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa 

ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, 

mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä 

maailmanajassa, vaan myös tulevassa.

22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa 

alle ja antanut hänet kaiken pääksi 

seurakunnalle,

TOINEN KIRJE TIMOTEUKSELLE 

2:12 jos kärsimme yhdessä, saamme hänen 

kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, 

on hänkin kieltävä meidät;

KIRJE HEPREALAISILLE 12:28 

Sentähden, koska me saamme valtakunnan, 

joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja 

siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle 

mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla;

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:7 Katso, 

hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat 

nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet 

lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat 

vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, 

amen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 2:26 Ja joka 

voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani 

vaarin, sille minä annan vallan hallita 

pakanoita,

27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, 

niinkuin saviastiat heidät särjetään - 

niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain -

JOHANNEKSEN ILMESTYS 5:9 ja he 

veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet 

arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen 

sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi 

ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset 

kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista 

ja kansanheimoista

10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme 

kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat 

hallitsemaan maan päällä".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 20:6 Autuas 

ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä 

ylösnousemuksessa; heihin ei toisella 

kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat 

olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja 

hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen 

vuotta.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:5 Eikä yötä 

ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun 

valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala 
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on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja 

iankaikkisesti.

Katso myös: #1; #5; Psalmit 8:7; Hesekiel 1:26; Matteuksen 
13:41; Markuksen 14:61,62; Johanneksen 3:13; Johanneksen 

12:34; Apostolien Teot 2:33-36; Ensimmäinen Pietarin Kirje 3:22; 
Johanneksen Ilmestys 14:14.

E26 Messiaan lunastustyö.

DANIEL 9:24 Seitsemänkymmentä viikkoa 

on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle 

kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti 

sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, 

ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja 

näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja 

kaikkeinpyhin voidellaan.

MATTEUKSEN 1:21 Ja hän on 

synnyttävä pojan, ja sinun on annettava 

hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava 

kansansa heidän synneistänsä."

MATTEUKSEN 11:13 Sillä kaikki 

profeetat ja laki ovat ennustaneet 

Johannekseen asti;

LUUKKAAN 4:18 Herran Henki on minun 

päälläni, sillä hän on voidellut minut 

julistamaan evankeliumia köyhille; hän on 

lähettänyt minut saarnaamaan vangituille 

vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, 

päästämään sorretut vapauteen,

19 saarnaamaan Herran otollista vuotta".

20 Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi 

sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien 

synagoogassa olevien silmät olivat häneen 

kiinnitetyt.

21 Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä 

päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen 

teidän korvainne kuullen".

LUUKKAAN 24:25 Niin hän sanoi heille: "Oi, 

te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä 

uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat 

puhuneet!

26 Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja 

sitten menemän kirkkauteensa?"

27 Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista 

profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli 

kaikissa kirjoituksissa sanottu.

JOHANNEKSEN 1:41 Hän tapasi 

ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: 

"Me olemme löytäneet Messiaan", se on 

käännettynä: Kristus.

APOSTOLIEN TEOT 3:22 Sillä Mooses on 

sanonut: `Profeetan, minun kaltaiseni, Herra 

Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; 

häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille 

puhuu.

KIRJE ROOMALAISILLE 5:10 Sillä 

jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan 

vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen 

kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, 

paljoa ennemmin me pelastumme hänen 

elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

5:18 Mutta kaikki on Jumalasta, joka on 

sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen 

kautta ja antanut meille sovituksen viran.

19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti 

maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille 

heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille 

sovituksen sanan.

20 Kristuksen puolesta me siis olemme 

lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän 
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kauttamme. Me pyydämme Kristuksen 

puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan 

kanssa.

21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän 

tähtemme teki synniksi, että me hänessä 

tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

KIRJE FILIPPILÄISILLE 3:9 ja minun 

havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, 

ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista 

tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon 

kautta, sen vanhurskauden, joka tulee 

Jumalasta uskon perusteella;

KIRJE KOLOSSALAISILLE 2:14 ja pyyhki 

pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli 

meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; 

sen hän otti meidän tieltämme pois ja 

naulitsi ristiin.

KIRJE HEPREALAISILLE 1:8 mutta 

Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy 

aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi 

valtikka on oikeuden valtikka.

KIRJE HEPREALAISILLE 

7:26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille 

sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä 

erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,

KIRJE HEPREALAISILLE 10:14 Sillä hän 

on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt 

täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, 

sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. 

Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän 

tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

Katso myös: Kolmas Mooseksen 25:8; Neljäs Mooseksen 14:35; 
Psalmit 45:8; Jesaja 53:10,11; Jesaja 56:1; Jesaja 61:1; Jeremia 
23:5,6; Hesekiel 4:6; Luukkaan 24:44,45; Ensimmäinen Kirje 

Korinttilaisille 1:30; Toinen Kirje Korinttilaisille 5:21; Kirje 
Kolossalaisille 1:20; Kirje Heprealaisille 2:17; Kirje Heprealaisille 

9:11-14,26; Johanneksen Ilmestys 14:6.

A07 Han tulee olemaan Israelin Messias.

F01 Messiaan kuolema ennustetaan.

F04 Messiaan torjumisen seuraukset.

DANIEL 9:25 Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, 

jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen 

rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, 

asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; 

ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, 

niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja 

vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.

JESAJA 55:4 Katso, hänet minä asetin 

kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi 

ja käskijäksi.

MARKUKSEN 13:14 Mutta kun näette 

hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, 

missä ei tulisi - joka tämän lukee, se 

tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa ovat, 

paetkoot vuorille;

JOHANNEKSEN 1:41 Hän tapasi 

ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: 

"Me olemme löytäneet Messiaan", se on 

käännettynä: Kristus.

APOSTOLIEN TEOT 3:15 mutta elämän 

ruhtinaan te tapoitte; hänet Jumala on 

herättänyt kuolleista, ja me olemme sen 

todistajat.

APOSTOLIEN TEOT 5:31 Hänet on Jumala 

oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi 
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ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille 

parannusta ja syntien anteeksiantamusta.

Katso myös: Jesaja 9:5; Miika 5:1; Matteuksen 24:15; Johanneksen 
4:25.

F01 Messiaan kuolema ennustetaan.

DANIEL 9:26 Ja kuudenkymmenen kahden 

vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä 

häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön 

hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta 

hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti 

on oleva sota: hävitys on säädetty.

JESAJA 53:8 Ahdistettuna ja tuomittuna 

hänet otettiin pois, mutta kuka hänen 

polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet 

temmattiin pois elävien maasta; minun 

kansani rikkomuksen tähden kohtasi 

rangaistus häntä.

MATTEUKSEN 24:2 Niin hän vastasi 

ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? 

Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä 

kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."

MARKUKSEN 9:12 Niin hän sanoi 

heille: "Elias tosin tulee ensin ja asettaa 

kaikki kohdalleen. Mutta kuinka sitten on 

kirjoitettu Ihmisen Pojasta, että hän on 

paljon kärsivä ja tuleva halveksituksi?

MARKUKSEN 13:2 Jeesus vastasi 

hänelle: "Sinä näet nämä suuret 

rakennukset. Niistä ei ole jäävä kiveä kiven 

päälle maahan jaottamatta."

LUUKKAAN 21:24 ja he kaatuvat miekan terään, 

heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen 

sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain 

tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.

LUUKKAAN 24:26 Eikö Kristuksen pitänyt 

tätä kärsimän ja sitten menemän 

kirkkauteensa?"

LUUKKAAN 24:46 Ja hän sanoi heille: "Niin 

on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja 

kolmantena päivänä nouseva kuolleista,

JOHANNEKSEN 11:51 Mutta sitä hän ei 

sanonut itsestään, vaan koska hän oli sinä 

vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että 

Jeesus oli kuoleva kansan edestä,

52 eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan 

myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat 

Jumalan lapset.

JOHANNEKSEN 12:32 Ja kun minut 

ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki 

tyköni."

33 Mutta sen hän sanoi antaen tietää, 

minkäkaltaisella kuolemalla hän oli kuoleva.

34 Kansa vastasi hänelle: "Me olemme laista 

kuulleet, että Kristus pysyy iankaikkisesti; 

kuinka sinä sitten sanot, että Ihmisen Poika 

pitää ylennettämän? Kuka on se Ihmisen 

Poika?"

Katso myös: Luukkaan 19:43,44; Luukkaan 21:6; Ensimmäinen 
Pietarin Kirje 2:24; Ensimmäinen Pietarin Kirje 3:18.

F04 Messiaan torjumisen seuraukset.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

DANIEL 9:27 Ja hän tekee liiton raskaaksi 

monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi 
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vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja 

ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen 

siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty 

tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse."

MATTEUKSEN 24:14 Ja tämä 

valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman 

kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille 

kansoille; ja sitten tulee loppu.

15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, 

josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, 

seisovan pyhässä paikassa - joka tämän 

lukee, se tarkatkoon -

MARKUKSEN 13:14 Mutta kun näette 

hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, 

missä ei tulisi - joka tämän lukee, se 

tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa ovat, 

paetkoot vuorille;

LUUKKAAN 21:20 Mutta kun te näette 

Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, 

silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.

21 Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot 

vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt 

sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne 

menkö.

22 Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki 

täyttyisi, mikä kirjoitettu on.

23 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! 

Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha 

tätä kansaa vastaan;

24 ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään 

vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja 

Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, 

kunnes pakanain ajat täyttyvät.

Katso myös: Viides Mooseksen 4:26-28; Viides Mooseksen 
28:15; Viides Mooseksen 31:28,29; Jesaja 10:22,23; Jesaja 28:22; 

Daniel 8:13; Daniel 11:36; Daniel 12:11; Ensimmäinen Kirje 
Tessalonikalaisille 2:14-16.

B18 Messiaan pyhyys, kauneus ja kunnia.

DANIEL 10:5 Minä nostin silmäni ja 

näin, ja katso: oli eräs mies, puettuna 

pellavavaatteisiin ja kupeet vyötettyinä 

Uufaan kullalla.

6 Hänen ruumiinsa oli kuin krysoliitti, hänen 

kasvonsa olivat kuin salaman leimaus, 

hänen silmänsä kuin tulisoihdut, hänen 

käsivartensa ja jalkansa kuin kiiltävän 

vasken välke; ja hänen sanojensa ääni oli 

kuin suuren kansanjoukon pauhina.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:13 ja 

lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan 

muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja 

rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn.

14 Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset 

niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja 

hänen silmänsä niinkuin tulen liekki;

15 hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, 

kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä 

oli niinkuin paljojen vetten pauhina.

16 Ja hänellä oli oikeassa kädessään 

seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti 

kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen 

kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se 

täydeltä terältä paistaa.

17 Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin 

kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän 

pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: 

"Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja 

viimeinen,

Katso myös: Matteuksen 17:2; Luukkaan 9:29; Johanneksen 
Ilmestys 19:12.
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H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

DANIEL 12:1 Siihen aikaan nousee 

Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo 

sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva 

ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut 

siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan 

siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan 

pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka 

kirjaan kirjoitetut ovat.

JESAJA 4:3 Ja ne, jotka Siionissa ovat 

säilyneet ja Jerusalemissa jäljelle jääneet, 

kutsutaan pyhiksi, kaikki, jotka ovat 

kirjoitetut Jerusalemissa elävien lukuun -

MATTEUKSEN 24:21 Sillä silloin on 

oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole 

ollut maailman alusta hamaan tähän asti 

eikä milloinkaan tule.

LUUKKAAN 10:20 Älkää kuitenkaan siitä 

iloitko, että henget ovat teille alamaiset, 

vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat 

kirjoitettuina taivaissa."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 3:5 Joka 

voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, 

enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä 

elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava 

hänen nimensä Isäni edessä ja hänen 

enkeliensä edessä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 17:14 He 

sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on 

voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja 

kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut 

ja uskolliset voittavat hänen kanssansa."

Katso myös: #2; Psalmit 69:29; Jesaja 9:6; Jesaja 26:20,21; 
Jeremia 30:7; Hesekiel 34:24; Daniel 9:25; Daniel 10:21; 

Markuksen 13:19; Luukkaan 21:23,24; Kirje Filippiläisille 4:3; 
Johanneksen Ilmestys 13:8; Johanneksen Ilmestys 16:17-21; 

Johanneksen Ilmestys 19:11-16.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

DANIEL 12:2 Ja monet maan tomussa 

makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen 

elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen 

kauhistukseen.

MATTEUKSEN 25:31 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, niinkuin 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.

APOSTOLIEN TEOT 17:31 Sillä hän on 

säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva 

maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen 

kautta, jonka hän siihen on määrännyt; 

ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, 

herättämällä hänet kuolleista."

KIRJE ROOMALAISILLE 2:16 sinä 

päivänä, jona Jumala on tuomitseva 

ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen 

kautta, minun evankeliumini mukaan.

ENSIMMÄINEN KIRJE 

TESSALONIKALAISILLE 4:14 Sillä jos 
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uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut 

ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen 

kautta myös tuova poisnukkuneet esiin 

yhdessä hänen kanssaan.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 20:12 Ja minä 

näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa 

valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja 

avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; 

ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä 

kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

Katso myös: #5; #6; Job 19:25-27; Matteuksen 22:32; Kirje 
Roomalaisille 9:21.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

DANIEL 12:3 Ja taidolliset loistavat, 

niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka 

monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin 

tähdet, aina ja iankaikkisesti.

MATTEUKSEN 13:43 Silloin vanhurskaat 

loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin 

aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon.

MATTEUKSEN 19:28 Niin Jeesus sanoi 

heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä 

uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika 

istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte 

tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 

kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita 

Israelin kahtatoista sukukuntaa.

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:16 tarjolla 

pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle 

kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten 

ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa 

nähnyt.

17 Vaan jos minut uhrataankin tehdessäni 

teidän uskonne uhri- ja palvelustoimitusta, 

niin minä kuitenkin iloitsen, ja iloitsen 

kaikkien teidän kanssanne;

ENSIMMÄINEN KIRJE 

TESSALONIKALAISILLE 2:19 Sillä kuka 

on meidän toivomme tai ilomme tai meidän 

kerskauksemme kruunu? Ettekö myös te, 

meidän Herramme Jeesuksen edessä hänen 

tulemuksessaan?

20 Sillä te olette meidän kunniamme ja meidän 

ilomme.

Katso myös: #1; Daniel 11:33,35; Luukkaan 1:16,17; Ensimmäinen 
Kirje Korinttilaisille 3:10; Kirje Efesolaisille 4:11.
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H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

HOOSEA 1:10 Mutta israelilaisten luku 

on oleva niinkuin meren hiekka, jota ei 

voi mitata eikä lukea. Ja siinä paikassa, 

jossa heille on sanottu: 'Te ette ole minun 

kansani', heille sanotaan: 'Elävän Jumalan 

lapset!'

11 Ja Juudan miehet ja Israelin miehet 

kokoontuvat yhteen ja asettavat itsellensä 

yhteisen pään; ja he lähtevät sotaan siitä 

maasta, sillä suuri on Jisreelin päivä.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 13:16 Ja minä 

teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin 

maan tomun. Jos voidaan lukea maan 

tomu, niin voidaan lukea myöskin sinun 

jälkeläisesi.

JOHANNEKSEN 11:52 eikä ainoastaan 

tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen 

yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset.

APOSTOLIEN TEOT 2:47 kiittäen Jumalaa 

ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra 

lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, 

jotka saivat pelastuksen.

KIRJE ROOMALAISILLE 9:26 Ja on 

tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on 

sanottu: `Te ette ole minun kansani`, siinä 

heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi."

27 Mutta Esaias huudahtaa Israelista: "Vaikka 

Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren 

hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös.

KIRJE GALATALAISILLE 3:27 Sillä 

kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, 

olette Kristuksen päällenne pukeneet.

28 Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, 

ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä 

naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa 

Jeesuksessa.

29 Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te 

siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä 

lupauksen mukaan.

KIRJE GALATALAISILLE 

6:15 Sillä ei ympärileikkaus ole mitään 

eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi 

luomus.

16 Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan 

vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja 

Jumalan Israelille!

KIRJE EFESOLAISILLE 1:10 

siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen 

täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä 

Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on 

taivaissa ja mitä on maan päällä.

KIRJE HEPREALAISILLE 

11:12 Sentähden syntyikin yhdestä miehestä, 

vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous, 

kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren 

rannalla hiekkaa, epälukuisesti.

13 Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä 

luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he 

olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet 

ja tunnustaneet olevansa vieraita ja 

muukalaisia maan päällä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:4 Ja minä 

kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata 

neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä 

kaikista Israelin lasten sukukunnista:

Katso myös: #1; #2; #3; Ensimmäinen Mooseksen 32:12; Jesaja 
43:5,6; Jesaja 49:17-26; Jesaja 54:1-3; Jesaja 60:4-22; Jesaja 66:20-

22; Hoosea 2:22.
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B20 Kuninkaan rakkaus Hänen ihmisiään 

kohtaan.

E20 Messias tekee uuden liiton.

E23 Messias käännyttää kansansa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

H10 Iankaikkisen rauhan Valtakunnan profetia.

HOOSEA 2:14 Minä annan hänelle sieltä 

alkaen hänen viinimäkensä ynnä Aakorin 

laakson toivon oveksi, ja hän on oleva siellä 

kuuliainen niinkuin nuoruutensa päivinä, 

niinkuin sinä päivänä, jona hän Egyptin 

maasta läksi.

15 Sinä päivänä, sanoo Herra, sinä puhuttelet 

minua: 'Minun mieheni', etkä enää 

puhuttele minua: 'Minun Baalini';

16 ja minä poistan baalien nimet hänen 

suustansa, eikä niiden nimiä enää mainita.

17 Ja sinä päivänä minä teen heidän hyväksensä 

liiton metsän eläinten ja taivaan lintujen 

kanssa ja maan matelevaisten kanssa; ja 

jousen ja miekan ja sodan minä särjen 

maasta ja annan heidän asua turvassa.

18 Ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, 

kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja 

tuomiolla, armolla ja laupeudella,

19 kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja 

sinä olet tunteva Herran.

20 Sinä päivänä minä kuulen, sanoo Herra, 

minä kuulen taivasta, ja se kuulee maata,

21 ja maa kuulee jyviä, viiniä ja öljyä, ja nämä 

kuulevat Jisreeliä.

22 Ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, 

minä armahdan Loo-Ruhamaa ja sanon Loo-

Ammille: 'Sinä olet minun kansani'; ja hän 

vastaa: 'Minun Jumalani'."

JESAJA 11:6 Silloin susi asuu karitsan 

kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; 

vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat 

yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa.

7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden 

vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja 

jalopeura syö rehua kuin raavas.

8 Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, 

ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon 

luolaan.

JESAJA 54:5 Sillä hän, joka sinut teki, on 

sinun aviomiehesi, Herra Sebaot on hänen 

nimensä, sinun lunastajasi on Israelin Pyhä, 

hän joka kaiken maan Jumalaksi kutsutaan.

HABAKUK 2:4 Katso, sen kansan sielu on 

kopea eikä ole suora; mutta vanhurskas on 

elävä uskostansa.

MATTEUKSEN 11:27 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.

JOHANNEKSEN 17:3 Mutta tämä 

on iankaikkinen elämä, että he tuntevat 

sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja 

hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen 

Kristuksen.

KIRJE ROOMALAISILLE 1:17 Sillä 

siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta 

uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas 

on elävä uskosta".

KIRJE ROOMALAISILLE 9:24 Ja 

sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, 

ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös 

pakanoista,

25 niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: 
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"Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka 

ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, 

joka ei ollut minun rakkaani.

26 Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa 

heille on sanottu: `Te ette ole minun 

kansani`, siinä heitä kutsutaan elävän 

Jumalan lapsiksi."

KIRJE ROOMALAISILLE 11:26 ja 

niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä."

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

11:2 Sillä minä kiivailen teidän puolestanne 

Jumalan kiivaudella; minähän olen 

kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, 

asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan 

neitsyen.

KIRJE HEPREALAISILLE 8:11 Ja silloin 

ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä 

veli veljeään sanoen: `Tunne Herra`; sillä he 

kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat 

minut.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 5:20 

Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika 

on tullut ja antanut meille ymmärryksen, 

tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme 

siinä Totisessa, hänen Pojassansa, 

Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen 

Jumala ja iankaikkinen elämä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 12:6 Ja vaimo 

pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan 

valmistama paikka, että häntä elätettäisiin 

siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä 

päivää.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 12:14 Mutta 

vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi 

siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille 

paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja 

kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen 

näkyvistä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:3 Ja 

minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta 

sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten 

keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, 

ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on 

oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

Katso myös: #1; #2; #5; Kolmas Mooseksen 26:40-45; Viides 
Mooseksen 26:17-19; Viides Mooseksen 30:3-5; Jesaja 49:13-26; 
Jesaja 51:3; Jeremia 2:2; Jeremia 3:12-24; Jeremia 24:7; Jeremia 
30:18-22; Jeremia 31:1-37; Jeremia 32:36-41; Jeremia 33:6-26; 

Hesekiel 34:22-31; Hesekiel 36:8-15; Hesekiel 37:11-28; Hesekiel 
39:25-29; Hoosea 1:11; Aamos 9:11-15; Miika 7:14-20; Sefanja 

3:12-20; Sakarja 1:16,17; Sakarja 8:12-15; Sakarja 10:9-12; Sakarja 
13:9.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

HOOSEA 3:4 Sillä kauan aikaa saavat 

israelilaiset olla ilman kuningasta ja 

ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman 

kasukkaa ja kotijumalia.

MATTEUKSEN 24:1 Ja Jeesus lähti 

ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen 

opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä 

näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia.

2 Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe 

näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: 

tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan 

jaottamatta."
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LUUKKAAN 21:24 ja he kaatuvat miekan terään, 

heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen 

sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain 

tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.

JOHANNEKSEN 19:15 Niin he huusivat: 

"Vie pois, vie pois, ristiinnaulitse hänet!" 

Pilatus sanoi heille: "Onko minun 

ristiinnaulittava teidän kuninkaanne?" 

Ylipapit vastasivat: "Ei meillä ole kuningasta, 

vaan keisari".

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 49:10; Hesekiel 34:23,24; 
Daniel 8:11-13; Daniel 9:27; Daniel 12:11; Miika 5:1-4; Sakarja 

13:2; Kirje Heprealaisille 10:26.

E23 Messias käännyttää kansansa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

HOOSEA 3:5 Senjälkeen israelilaiset 

kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, 

ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he 

lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien 

lopulla.

APOSTOLIEN TEOT 15:16 `Sen jälkeen 

minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin 

sortuneen majan; minä korjaan sen 

repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn,

17 että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, 

ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun 

nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän 

tekee,

18 mikä on ollut tunnettua hamasta ikiajoista`.

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette 

olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 

Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 

luku on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

KIRJE HEPREALAISILLE 1:1 Sittenkuin 

Jumala muinoin monesti ja monella tapaa 

oli puhunut isille profeettain kautta,

2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut 

meille Pojan kautta, jonka hän on pannut 

kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös 

on maailman luonut

Katso myös: #2; Jeremia 3:22,23; Hoosea 5:15; Hoosea 10:3.

E23 Messias käännyttää kansansa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

HOOSEA 6:1 Tulkaa, palatkaamme Herran 

tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa 

meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät.

2 Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän 

kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät 

herättää, ja me saamme elää hänen 

edessänsä.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:15 Sillä 

jos heidän hylkäämisensä on maailmalle 

sovitukseksi, mitä heidän armoihin-

ottamisensa on muuta kuin elämä 

kuolleista?

KIRJE ROOMALAISILLE 11:26 ja 

niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.
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ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

15:4 ja että hänet haudattiin ja että hän 

nousi kuolleista kolmantena päivänä, 

kirjoitusten mukaan,

Katso myös: #1; #2; Ensimmäinen Mooseksen 1:9-13; Neljäs 
Mooseksen 17:8; Jesaja 26:19; Jesaja 55:7; Jeremia 3:22; 

Valitusvirret 3:22,40,41; Hoosea 5:15; Hoosea 14:1; Luukkaan 
24:21; Johanneksen 2:1; Kirje Roomalaisille 14:8; Johanneksen 

Ilmestys 11:14,15.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

HOOSEA 6:3 Niin tuntekaamme, 

pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen 

nousunsa on varma kuin aamurusko, hän 

tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka 

kostuttaa maan.

TOINEN SAMUELIN KIRJA 23:3 Israelin 

Jumala on sanonut, Israelin kallio on 

puhunut minulle: 'Joka hallitsee ihmisiä 

vanhurskaasti, joka hallitsee Jumalan 

pelossa,

4 hän on niinkuin huomenhohde auringon 

noustessa pilvettömänä aamuna, kun maa 

kirkkaassa valossa vihannoi sateen jälkeen'.

LUUKKAAN 1:78 meidän Jumalamme 

sydämellisen laupeuden tähden, jonka 

kautta meidän puoleemme katsoo aamun 

koitto korkeudesta,

JOHANNEKSEN 17:3 Mutta tämä 

on iankaikkinen elämä, että he tuntevat 

sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja 

hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen 

Kristuksen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:16 Minä, 

Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä 

teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin 

juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas 

kointähti."

Katso myös: #1; #2; Hoosea 10:12; Toinen Pietarin Kirje 1:19.

E02 Messiaan palveluksen paikka.

HOOSEA 11:1 Kun Israel oli nuori, rakastin 

minä sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani.

MATTEUKSEN 2:13 Mutta kun he olivat 

menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi 

Joosefille unessa ja sanoi: "Nouse, ota lapsi 

ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin, ja ole 

siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon; 

sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen 

hänet".

14 Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen 

äitinsä ja lähti Egyptiin.

15 Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti; 

että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut 

profeetan kautta, joka sanoo: "Egyptistä 

minä kutsuin poikani".

E04 Messiaan voitto synnistä.

E Messiaan työ ja palvelustehtävä.

E14 Messias voittaa kuoleman ja pimeyden.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

HOOSEA 13:14 Tuonelan kädestä minä 

heidät päästän, kuolemasta minä heidät 

lunastan. Missä on sinun ruttosi, kuolema, 

missä sinun surmasi, tuonela? Katumus on 

peitetty minun silmiltäni.
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ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

15:52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, 

viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, 

ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me 

muutumme.

53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman 

katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen 

pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.

54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu 

katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen 

pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin 

toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: 

"Kuolema on nielty ja voitto saatu".

55 Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, 

missä on sinun otasi?

56 Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin 

voima on laki.

57 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa 

meille voiton meidän Herramme Jeesuksen 

Kristuksen kautta!

Katso myös: Jesaja 26:19; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 
15:21,22; Toinen Kirje Korinttilaisille 5:4; Johanneksen Ilmestys 

20:13; Johanneksen Ilmestys 21:14.

G05 Messias tulee näkemään hedelmän.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

HOOSEA 14:5 Minä parannan teidän 

luopumuksenne, omasta halustani minä 

teitä rakastan; sillä minun vihani on 

kääntynyt hänestä pois.

6 Minä olen oleva Israelille kuin kaste, se on 

kukoistava kuin lilja ja juurtuva syvälle kuin 

Libanon.

7 Sen vesat leviävät, sen kauneus on oleva 

kuin öljypuun ja sen tuoksu kuin Libanonin.

8 Sen varjossa asuvaiset kasvattavat jälleen 

viljaa ja kukoistavat kuin viiniköynnös. Sen 

maine on oleva kuin Libanonin viinin.

9 Efraim! Mitä on minulla enää tekemistä 

epäjumalien kanssa? Minä kuulen häntä, 

minä katson hänen puoleensa, minä, joka 

olen kuin viheriöitsevä kypressi: minusta on 

sinun hedelmäsi.

JESAJA 44:3 Sillä minä vuodatan vedet 

janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan 

päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun 

siemenesi päälle ja siunaukseni sinun 

vesojesi päälle,

4 niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut 

vesipurojen partaalla.

KORKEA VEISU 2:3 Niinkuin 

omenapuu metsäpuitten keskellä, niin on 

minun rakkaani nuorukaisten keskellä; 

minä halajan istua sen varjossa, ja sen 

hedelmä on minun suussani makea.

MIIKA 4:4 He istuvat kukin oman 

viinipuunsa ja viikunapuunsa alla 

kenenkään peljättämättä. Sillä Herran 

Sebaotin suu on puhunut.

MIIKA 5:6 Ja ne, jotka ovat jäljellä 

Jaakobista monien kansain seassa, ovat 

niinkuin kaste, joka tulee Herralta, niinkuin 

sadekuuro ruohikolle; se ei odota miestä, ei 

varro ihmislapsia.

SAKARJA 3:10 Sinä päivänä te kutsutte, 

kukin ystävänsä, viinipuun ja viikunapuun 

alle."

LUUKKAAN 3:8 Tehkää sentähden 

parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä 

ruvetko sanomaan mielessänne: `Onhan 

meillä isänä Aabraham`, sillä minä sanon 

teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää 
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lapsia Aabrahamille.

9 Jo on myös kirves pantu puitten juurelle; 

jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, 

siis hakataan pois ja heitetään tuleen."

LUUKKAAN 6:43 Sillä ei ole hyvää puuta, joka 

tekee huonon hedelmän, eikä taas huonoa 

puuta, joka tekee hyvän hedelmän;

44 sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään. 

Eihän viikunoita koota orjantappuroista, eikä 

viinirypäleitä korjata orjanruusupensaasta.

JOHANNEKSEN 15:2 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.

6 Jos joku ei pysy minussa, niin hänet 

heitetään pois niinkuin 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.

Katso myös: #1; #2; Psalmit 72:16; Jesaja 27:6; Jesaja 35:2; Jesaja 
57:18; Jeremia 2:21; Jeremia 3:22; Jeremia 33:6; Hesekiel 17:8,22-

24; Hoosea 2:11; Hoosea 10:1; Jooel 2:22; Habakuk 3:17,18.
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H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

JOOEL 2:1 Puhaltakaa pasunaan 

Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä 

vuorellani. Jokainen maan asukas on 

vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on 

lähellä:

JOOEL 2:2-12

JOOEL 2:13 Reväiskää rikki sydämenne, 

älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran, 

teidän Jumalanne, tykö; sillä hän on 

armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja 

armosta rikas, ja hän katuu pahaa.

14 Ehkä hän vielä katuu ja jättää jälkeensä 

siunauksen: ruokauhrin ja juomauhrin 

Herralle, teidän Jumalallenne.

JOOEL 2:15-17

KIRJE ROOMALAISILLE 

2:4 Vai halveksitko hänen hyvyytensä 

ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä 

runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys 

vetää sinua parannukseen?

ENSIMMÄINEN KIRJE 

TESSALONIKALAISILLE 5:2 sillä itse 

te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä 

tulee niinkuin varas yöllä.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 4:7 

Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden 

olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan.

Katso myös: #5; Psalmit 103:8; Jesaja 57:15; 66:2; Aamos 3:6; 
Miika 7:18; Sefanja 2:3; 3:11; Sakarja 8:3; Malakia 4:2.

E16 Messias siunaa kansansa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

JOOEL 2:18 Niin Herra kiivaili maansa 

puolesta ja sääli kansaansa.

19 Ja Herra vastasi ja sanoi kansalleen: Katso, 

minä lähetän teille viljaa, viiniä ja öljyä, niin 

että te tulette niistä ravituiksi. Enkä minä 

anna enää häväistä teitä pakanain seassa.

JOOEL 2:20-22

23 Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa 

Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän 

antaa teille syyssateen, vanhurskauden 

mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen 

ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan.

JOOEL 2:24-25

JOOEL 2:26 Ja te syötte kyllälti ja 

tulette ravituiksi ja kiitätte Herran, teidän 

Jumalanne, nimeä, hänen, joka on tehnyt 

ihmeitä teitä kohtaan. Eikä minun kansani 

joudu häpeään, iankaikkisesti.

27 Ja te tulette tietämään, että Israelin keskellä 

olen minä. Ja minä olen Herra, teidän 

Jumalanne, eikä toista ole. Eikä minun 

kansani joudu häpeään, iankaikkisesti.

KIRJE ROOMALAISILLE 9:23 ja on 

tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa 

runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka 

hän on edeltävalmistanut kirkkauteen?

JAAKOBIN KIRJE 5:11 Katso, me 

ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat 

kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te olette 

kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te 

olette nähneet. Sillä Herra on laupias ja 

armahtavainen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:3 Ja 

minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta 
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sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten 

keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, 

ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on 

oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

Katso myös: #1; #2; #3; Psalmit 72:6,7.

E27 Uuden sydämen ja hengen antamisnen.

G04 Messias antaa Pyhän Henkensä.

JOOEL 2:28 Näitten jälkeen minä 

olen vuodattava Henkeni kaiken lihan 

päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne 

ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, 

nuorukaisenne näkyjä näkevät.

29 Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle 

minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.

JESAJA 44:3 Sillä minä vuodatan vedet 

janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan 

päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun 

siemenesi päälle ja siunaukseni sinun 

vesojesi päälle,

MATTEUKSEN 28:19 Menkää 

siis ja tehkää kaikki kansat minun 

opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja 

Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

LUUKKAAN 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!"

JOHANNEKSEN 3:5 Jeesus vastasi: 

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos 

joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi 

päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

JOHANNEKSEN 7:38 Joka uskoo 

minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin 

Raamattu sanoo, juokseva elävän veden 

virrat."

39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden 

piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä 

Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei 

vielä ollut kirkastettu.

JOHANNEKSEN 14:16 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.

JOHANNEKSEN 15:26 Mutta kun 

Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille 

Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän 

tyköä, niin hän on todistava minusta.

JOHANNEKSEN 16:7 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.

8 Ja kun hän tulee, niin hän näyttää 

maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden 

ja tuomion:

9 synnin, koska he eivät usko minuun;

10 vanhurskauden, koska minä menen Isän 

tykö, ettekä te enää minua näe;

11 ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas 

on tuomittu.

12 Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, 

mutta te ette voi nyt sitä kantaa.

13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, 

JOOEL



354

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.

APOSTOLIEN TEOT 2:16 Vaan tämä on se, 

mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:

17 `Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo 

Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken 

lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne 

ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä 

näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.

18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle 

minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he 

ennustavat.

APOSTOLIEN TEOT 10:44 Kun Pietari vielä 

näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, 

jotka puheen kuulivat.

45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat 

ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin 

mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän 

Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,

APOSTOLIEN TEOT 13:2 Ja heidän 

toimittaessaan palvelusta Herralle ja 

paastotessaan Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa 

minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, 

johon minä olen heidät kutsunut".

KIRJE ROOMALAISILLE 5:5 mutta 

toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus 

on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän 

Hengen kautta, joka on meille annettu.

KIRJE ROOMALAISILLE 8:13 Sillä jos te 

lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; 

mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin 

teot, niin saatte elää.

14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, 

ovat Jumalan lapsia.

15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä 

ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette 

saaneet lapseuden hengen, jossa me 

huudamme: "Abba! Isä!"

16 Henki itse todistaa meidän henkemme 

kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

2:12 Mutta me emme ole saaneet 

maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka 

on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala 

on meille lahjoittanut;

13 ja siitä me myös puhumme, emme 

inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, 

vaan Hengen opettamilla, selittäen 

hengelliset hengellisesti.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

6:19 Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne 

on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki 

teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, 

ja ettette ole itsenne omat?

Katso myös: Sananlaskut 1:23; Matteuksen 12:32; Kirje 
Roomalaisille 8:9-12; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 

12:4,8,11,13; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 15:45; Toinen 
Kirje Korinttilaisille 3:6; Kirje Galatalaisille 4:6; Toinen Kirje 
Tessalonikalaisille 2:13; Ensimmäinen Pietarin Kirje 1:11,12.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

JOOEL 2:30 Minä annan näkyä 

ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja 

savupatsaita;

31 aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, 

ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja 

peljättävä.

32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran 
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nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja 

Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin 

Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten 

joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

MATTEUKSEN 24:29 Mutta kohta 

niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko 

pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet 

putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat 

järkkyvät.

30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy 

taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat 

parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan 

tulevan taivaan pilvien päällä suurella 

voimalla ja kirkkaudella.

31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan 

pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa 

neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan 

toisiin ääriin.

MATTEUKSEN 27:45 Mutta kuudennesta 

hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, 

ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen.

MARKUKSEN 13:24 Mutta niinä 

päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko 

pimenee, eikä kuu anna valoansa,

25 ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka 

taivaissa ovat, järkkyvät.

LUUKKAAN 21:11 ja tulee suuria 

maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää 

monin paikoin, ja taivaalla on oleva 

peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.

LUUKKAAN 21:25 Ja on oleva merkit 

auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus 

kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri 

ja aallot pauhaavat.

26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja 

odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; 

sillä taivaitten voimat järkkyvät.

APOSTOLIEN TEOT 2:19 Ja minä annan 

näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä 

alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja 

savupatsaita.

20 Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, 

ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja 

julkinen.

21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa 

avuksi Herran nimeä, pelastuu.`

JOHANNEKSEN ILMESTYS 6:12 Ja minä 

näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen 

sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja 

aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen 

säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin 

vereksi,

13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin 

viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri 

tuuli sitä pudistaa,

Katso myös: #5; #6; #7; Psalmit 50:15; Jesaja 13:9,10; Jesaja 
34:4,5; Jooel 2:10; Jooel 3:15; Sakarja 13:9; Kirje Roomalaisille 

10:11-14; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 1:2.

E21 Messias antaa synnit anteeksi.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H10 Iankaikkisen rauhan Valtakunnan profetia.

     

JOOEL 3:1 Sillä katso, niinä päivinä ja 

siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja 

Jerusalemin kohtalon,

JOOEL 3:2-16

JOOEL 3:17 Ja te tulette tietämään, 

että minä olen Herra, teidän Jumalanne, 

joka asun Siionissa, pyhällä vuorellani. Ja 

Jerusalem on oleva pyhä, ja vieraat eivät enää 

kulje sen läpi.
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18 Sinä päivänä vuoret tiukkuvat rypälemehua, 

ja kukkulat vuotavat maitoa; kaikissa 

Juudan puronotkoissa virtaa vettä, ja Herran 

huoneesta juoksee lähde, ja se kastelee 

Akasialaakson.

19 Egypti tulee autioksi, ja Edom tulee 

autioksi erämaaksi väkivallan tähden, 

jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun 

ovat vuodattaneet viatonta verta heidän 

maassansa.

20 Mutta Juuda on oleva asuttu iankaikkisesti ja 

Jerusalem polvesta polveen.

21 Ja minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, 

josta en ole heitä puhtaiksi julistanut. Ja 

Herra on asuva Siionissa.

DANIEL 12:1 Siihen aikaan nousee 

Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo 

sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva 

ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut 

siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan 

siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan 

pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka 

kirjaan kirjoitetut ovat.

MIIKA 4:7 Minä teen ontuvista 

talteenjäävät ja kauasjoutuneista väkevän 

kansan. Ja Herra on oleva heidän 

kuninkaansa Siionin vuorella siitä alkaen ja 

iankaikkisesti.

SAKARJA 13:1 Sinä päivänä on Daavidin 

suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin 

lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.

JOHANNEKSEN 4:13 Jeesus vastasi ja 

sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, 

janoaa jälleen,

14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle 

annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, 

jonka minä hänelle annan, tulee hänessä 

sen veden lähteeksi, joka kumpuaa 

iankaikkiseen elämään".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:3 Ja 

minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta 

sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten 

keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, 

ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on 

oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:6 Ja hän 

sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen 

A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle 

elämän veden lähteestä lahjaksi.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:27 Eikä 

sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä 

ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, 

vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut 

Karitsan elämänkirjaan.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:1 Ja hän 

näytti minulle elämän veden virran, joka 

kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja 

Karitsan valtaistuimesta.

2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla 

puolilla oli elämän puu, joka kantoi 

kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi 

hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen 

tervehtymiseksi.

3 Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja 

Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä 

oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä

Katso myös: #1; #2; #3; #5; Viides Mooseksen 30:3; Toinen 
Aikakirja 6:36-39; Jesaja 4:3-6; Jesaja 11:11-16; Jesaja 19:1-15; 

Jesaja 33:20-22; Jesaja 41:17-20; Jesaja 52:1; Jesaja 55:12,13; Jeremia 
16:15,16; Jeremia 23:3-8; Jeremia 30:3,18; Jeremia 31:23-25; Jeremia 

49:17; Valitusvirret 4:21,22; Hesekiel 35:1-15; Hesekiel 36:25-38; 
Hesekiel 37:21-28; Hesekiel 39:25-29; Hesekiel 43:12; Hesekiel 

47:1-12; Jooel 2:27; Aamos 9:13-15; Sefanja 3:14-20; Sakarja 8:3; 
Sakarja 10:10-12; Sakarja 14:8,9,18-21; Malakia 1:3,4.
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F08 Messiaan kuolemn yksityiskohdat.

AAMOS 8:9 Ja on tapahtuva sinä päivänä, 

sanoo Herra, Herra, että minä annan 

auringon laskea sydänpäivällä ja teen maan 

pimeäksi keskellä kirkasta päivää.

MATTEUKSEN 27:45 Mutta kuudennesta 

hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, 

ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen.

Katso myös: Aamos 4:13; Aamos 5:8.

E22 Messiaan työnteko siunataan.

AAMOS 8:11 Katso, päivät tulevat, sanoo 

Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän 

maahan: en leivän nälkää enkä veden janoa, 

vaan Herran sanojen kuulemisen nälän.

MATTEUKSEN 4:25 Ja häntä seurasi 

suuri kansan paljous Galileasta ja 

Dekapolista ja Jerusalemista ja Juudeasta ja 

Jordanin tuolta puolen.

MATTEUKSEN 7:28 Ja kun Jeesus 

lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot 

hämmästyksissään hänen opetuksestansa,

MATTEUKSEN 8:1 Kun hän astui alas 

vuorelta, seurasi häntä suuri kansan paljous.

MATTEUKSEN 9:36 Ja nähdessään 

kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun 

he olivat nääntyneet ja hyljätyt niinkuin 

lampaat, joilla ei ole paimenta.

MATTEUKSEN 12:23 Ja kaikki kansa 

hämmästyi ja sanoi: "Eiköhän tämä ole 

Daavidin poika?"

MATTEUKSEN 13:34 Tämän kaiken 

Jeesus puhui kansalle vertauksilla, ja ilman 

vertausta hän ei puhunut heille mitään;

MATTEUKSEN 21:11 Niin kansa sanoi: 

"Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean 

Nasaretista".

MATTEUKSEN 22:33 Ja sen kuullessaan 

kansa hämmästyi hänen oppiansa.

Katso myös: Matteuksen 9:33; Matteuksen 12:15; Matteuksen 
13:2; Matteuksen 14:13; Matteuksen 15:30,31; Markuksen 10:1; 

Luukkaan 4:42; Luukkaan 5:15; Luukkaan 9:11.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

E20 Messias tekee uuden liiton.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

AAMOS 9:11 Sinä päivänä minä pystytän 

jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan 

sen repeämät ja pystytän sen luhistumat, 

ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli 

muinaisina päivinä,

12 niin että he saavat omiksensa Edomin 

jäännöksen ja kaikki pakanakansat, jotka 

minun nimiini otetaan, sanoo Herra, joka 

tämän tekee.

13 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin 

kyntäjä tavoittaa leikkaajan ja rypäleitten 

polkija siemenenkylväjän, jolloin vuoret 

tiukkuvat rypälemehua ja kaikki kukkulat 

kuohkeiksi muuttuvat.

14 Silloin minä käännän kansani Israelin 

kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot 

kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat 

viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät 
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puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä.

15 Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä 

heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä 

olen heille antanut, sanoo Herra, sinun 

Jumalasi.

APOSTOLIEN TEOT 15:14 Simeon on 

kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi 

pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan 

omalle nimellensä.

15 Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain 

sanat, sillä näin on kirjoitettu:

16 `Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen 

Daavidin sortuneen majan; minä korjaan 

sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn,

17 että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, 

ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun 

nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän 

tekee,

Katso myös: #1; #2; #3; #4; Jesaja 11:14; Jesaja 14:1,2; Obadja 1:8.
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H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

OBADJA 1:17 Mutta Siionin vuorella saavat 

olla pelastuneet, ja se on oleva pyhä, ja 

Jaakobin heimo on perivä perintönsä.

18 Jaakobin heimo on oleva tuli ja Joosefin 

heimo liekki, mutta Eesaun heimo kuin olki, 

ja ne polttavat sen ja kuluttavat sen; eikä 

jää pakoonpäässyttä Eesaun heimosta. Sillä 

Herra on puhunut.

19 Ja he ottavat perinnöksensä Etelämaan 

ynnä Eesaun vuoren, Alankomaan ynnä 

filistealaiset; he ottavat perinnöksensä 

Efraimin maan ja Samarian maan, 

Benjaminin ynnä Gileadin.

20 Ja tästä väestä, israelilaisista, viedyt 

pakkosiirtolaiset ottavat perinnöksensä 

kanaanilaiset Sarpatiin asti. Ja Jerusalemin 

pakkosiirtolaiset, jotka ovat Sefaradissa, 

ottavat perinnöksensä Etelämaan kaupungit.

21 Pelastajat nousevat Siionin vuorelle 

tuomitsemaan Eesaun vuorta. Ja kuninkuus 

on oleva Herran.

PSALMIT 2:6 "Minä olen asettanut 

kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni".

PSALMIT 102:16 Silloin pakanat pelkäävät 

Herran nimeä ja kaikki maan kuninkaat 

sinun kunniaasi,

JESAJA 24:23 Ja kuu punastuu, ja aurinko 

häpeää, sillä Herra Sebaot on kuningas 

Siionin vuorella ja Jerusalemissa, ja hänen 

vanhintensa edessä loistaa kirkkaus.

LUUKKAAN 1:32 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."

KIRJE HEPREALAISILLE 12:22 vaan te 

olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän 

Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin 

tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 14:1 Ja minä 

näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, 

ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä 

tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen 

nimensä ja hänen Isänsä nimi.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:27 Eikä 

sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä 

ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, 

vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut 

Karitsan elämänkirjaan.

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5.
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G01 Messiaan ylösnousemus ennustetaan.

JOONA 2:1 Mutta Herra toimitti suuren 

kalan nielaisemaan Joonan. Ja Joona oli 

kalan sisässä kolme päivää ja kolme yötä.

JOONA 2:3 ja sanoi: "Minä huusin 

ahdistuksessani Herraa, ja hän vastasi 

minulle. Tuonelan kohdussa minä huusin 

apua, ja sinä kuulit minun ääneni.

4 Sinä syöksit minut syvyyteen, merten 

sydämeen, ja virta ympäröitsi minut, kaikki 

sinun kuohusi ja aaltosi vyöryivät minun 

ylitseni.

5 Minä ajattelin: Olen karkoitettu pois sinun 

silmiesi edestä. Kuitenkin minä saan vielä 

katsella sinun pyhää temppeliäsi.

6 Vedet piirittivät minut aina sieluun asti, 

syvyys ympäröitsi minut, kaisla kietoutui 

päähäni.

7 Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti, 

maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni 

iankaikkisesti. Mutta sinä nostit minun 

henkeni ylös haudasta, Herra, minun 

Jumalani.

8 Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin 

Herraa, ja minun rukoukseni tuli sinun 

tykösi, sinun pyhään temppeliisi.

MATTEUKSEN 12:39 Mutta hän vastasi 

heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja 

sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille 

ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta 

Joonaan merkki.

40 Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa 

kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös 

Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme 

päivää ja kolme yötä.

41 Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä 

tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille 

tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen 

Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, 

tässä on enempi kuin Joonas.

MATTEUKSEN 16:4 Tämä paha ja 

avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, 

mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin 

Joonaan merkki." Ja hän jätti heidät ja meni 

pois.

Katso myös: Ensimmäinen Mooseksen 22:4; Toinen Kuningasten 
Kirja 20:8; Psalmit 27:13; Psalmit 42:8; Psalmit 66:11,12; Psalmit 

68:21; Psalmit 69:1-3.
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B06 Messias on Hyvä Paimen.

B16 Messiaan voima.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

MIIKA 2:12 Minä tahdon tarkoin koota 

sinut, Jaakob, kaikkinesi, visusti kerätä 

Israelin jääneet, saattaa heidät yhteen, 

niinkuin lampaat tarhaan, niinkuin lauman 

laitumellensa: on oleva ihmisten kohina!

13 Tien aukaisija käy heidän edellänsä; he 

aukaisevat tiensä, kulkevat portille ja lähtevät 

siitä ulos. Heidän kuninkaansa käy heidän 

edellään, ja Herra heitä johdattaa.

JESAJA 42:13 Herra lähtee sotaan niinkuin 

sankari, niinkuin soturi hän kiihoittaa 

kiivautensa; hän nostaa sotahuudon ja 

karjuu, uhittelee vihollisiansa.

JESAJA 55:4 Katso, hänet minä asetin 

kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi 

ja käskijäksi.

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

15:25 Sillä hänen pitää hallitseman "siihen 

asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset 

jalkojensa alle".

KIRJE HEPREALAISILLE 2:9 Mutta 

hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä 

halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme 

hänen kuolemansa kärsimyksen tähden 

kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että 

hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä 

joutunut maistamaan kuolemaa.

10 Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka 

kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon 

lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä 

heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi.

KIRJE HEPREALAISILLE 2:14 Koska 

siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä 

yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän 

kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli 

kuolema vallassaan, se on: perkeleen,

15 ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman 

pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet 

orjuuden alaisia.

KIRJE HEPREALAISILLE 

6:20 jonne Jeesus edelläjuoksijana 

meidän puolestamme on mennyt, tultuaan 

ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin 

järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 6:2 Ja minä 

näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä 

istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin 

seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:17 sillä 

Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on 

kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän 

vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois 

kaikki kyyneleet heidän silmistänsä."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 17:14 He 

sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on 

voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja 

kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut 

ja uskolliset voittavat hänen kanssansa."

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Johanneksen 10:27-30; 
Johanneksen Ilmestys 19:13-17.
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E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

MIIKA 4:1 Aikojen lopussa on 

Herran temppelin vuori seisova vahvana, 

ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein 

kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat.

2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle 

sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran 

vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, 

että hän opettaisi meille teitänsä ja me 

vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä 

Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran 

sana."

3 Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, 

säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, 

kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat 

miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; 

kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, 

eivätkä he enää opettele sotimaan.

4 He istuvat kukin oman viinipuunsa ja 

viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä. 

Sillä Herran Sebaotin suu on puhunut.

7 Minä teen ontuvista talteenjäävät ja 

kauasjoutuneista väkevän kansan. Ja Herra 

on oleva heidän kuninkaansa Siionin 

vuorella siitä alkaen ja iankaikkisesti.

JESAJA 2:2 Aikojen lopussa on 

Herran temppelin vuori seisova vahvana, 

ylimmäisenä vuorista, kukkuloista 

korkeimpana, ja kaikki pakanakansat 

virtaavat sinne.

3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: 

"Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, 

Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän 

opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme 

hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, 

Jerusalemista Herran sana".

4 Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, 

säätää oikeutta monille kansoille. Niin he 

takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä 

vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa 

vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.

5 Jaakobin heimo, tulkaa, vaeltakaamme 

Herran valkeudessa.

LUUKKAAN 1:33 ja hän on oleva Jaakobin 

huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen 

valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."

APOSTOLIEN TEOT 17:31 Sillä hän on 

säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva 

maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen 

kautta, jonka hän siihen on määrännyt; 

ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, 

herättämällä hänet kuolleista."

KIRJE ROOMALAISILLE 11:5 Samoin 

on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös 

armon valinnan mukaan.

6 Mutta jos valinta on armosta, niin se ei 

ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää 

olisikaan armo.

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette 

olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 

Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 

luku on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 
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syntinsä."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Matteuksen 25:31,32; Johanneksen 
5:22-29; Apostolien Teot 4:32-35.

F13 Messiaan kärsimyksen yksityiskohdat.

MIIKA 4:14 Nyt yhdy laumaksi, sinä 

hyökkääjäin ahdistama tytär! Meitä 

piiritetään, he lyövät sauvalla poskelle 

Israelin tuomaria.

MATTEUKSEN 26:67 Silloin he sylkivät 

häntä silmille ja löivät häntä nyrkillä 

kasvoihin; ja toiset sivalsivat häntä poskelle

68 ja sanoivat: "Profetoi meille, Kristus, kuka se 

on, joka sinua löi".

Katso myös: Jesaja 33:22; Valitusvirret 3:30; Matteuksen 27:30; 
Johanneksen 18:22; Johanneksen 19:3.

A04 Ikuisuuden Messias.

C03 Messiaan syntymäpaikka.

MIIKA 5:1 Mutta sinä, Beetlehem Efrata, 

joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen 

joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on 

oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on 

muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

MATTEUKSEN 2:4 Ja hän kokosi 

kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja 

kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä.

5 He sanoivat hänelle: "Juudean 

Beetlehemissä; sillä näin on kirjoitettu 

profeetan kautta:

6 'Ja sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, et 

suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten 

joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, 

joka kaitsee minun kansaani Israelia'."

LUUKKAAN 1:31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi 

ja synnytät pojan, ja sinun on annettava 

hänelle nimi Jeesus.

32 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."

LUUKKAAN 2:4 Niin Joosefkin lähti 

Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös 

Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka 

nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin 

huonetta ja sukua,

5 verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, 

kanssa, joka oli raskaana.

6 Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että 

Marian synnyttämisen aika tuli.

7 Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi 

hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei 

ollut sijaa majatalossa.

JOHANNEKSEN 1:1 Alussa oli Sana, ja 

Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

JOHANNEKSEN 7:41 Toiset sanoivat: 

"Tämä on Kristus". Mutta toiset sanoivat: "Ei 

suinkaan Kristus tule Galileasta?
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42 Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva 

Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä 

Beetlehemin kaupungista, jossa Daavid oli?"

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 1:20 

hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen 

maailman perustamista, mutta vasta 

viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten,

21 jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, 

joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle 

kirkkauden, niin että teidän uskonne on 

myös toivo Jumalaan.

Katso myös: Ruut 4:11; Ensimmäinen Aikakirja 4:4; Psalmit 
102:26-28; Psalmit 132:6; Sananlaskut 8:22-31; Jesaja 9:5,6; Jesaja 

11:1; Jesaja 53:2; Hesekiel 17:22-24; Hesekiel 34:23,24; Hesekiel 
37:22-25; Aamos 9:11; Sakarja 9:9; Luukkaan 23:38; Johanneksen 
1:1-3; Johanneksen 19:14-22; Kirje Heprealaisille 13:8; Johanneksen 

1:1; Johanneksen Ilmestys 1:11-18; Johanneksen Ilmestys 19:16; 
Johanneksen Ilmestys 21:6.

B12 Messiaan täydellisyys.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

MIIKA 5:2 Sentähden Herra antaa 

heidät alttiiksi siihen aikaan asti, jolloin 

synnyttäjä on synnyttänyt; silloin 

jäljellejääneet hänen veljistänsä palajavat 

israelilaisten luokse.

3 Ja hän on astuva esiin ja kaitseva Herran 

voimassa, Herran, Jumalansa, nimen 

valtasuuruudessa. Ja he asuvat alallansa, sillä 

silloin on hän oleva suuri hamaan maan 

ääriin saakka.

MATTEUKSEN 1:21 Ja hän on 

synnyttävä pojan, ja sinun on annettava 

hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava 

kansansa heidän synneistänsä."

LUUKKAAN 1:32 Hän on oleva suuri, ja hänet 

pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja 

Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen 

isänsä, valtaistuimen,

JOHANNEKSEN 10:16 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.

JOHANNEKSEN 10:27 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.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

Katso myös: #1; #2; #3; Matteuksen 25:31; Johanneksen 14:9-11; 
Toinen Kirje Korinttilaisille 6:16; Johanneksen Ilmestys 1:13-18; 

Johanneksen Ilmestys 12:1,2.

B04 Messiaan Jumalalliset ominaisuudet.

E24 Messias tuo rauhan.

MIIKA 5:4 Ja hän on oleva rauha: jos 

Assur hyökkää maahamme, jos se astuu 

palatseihimme, niin me asetamme sitä 

vastaan seitsemän paimenta ja kahdeksan 

ruhtinasta.

JOHANNEKSEN 14:27 Rauhan minä jätän 
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teille: minun rauhani - sen minä annan 

teille. En minä anna teille, niinkuin maailma 

antaa. Älköön teidän sydämenne olko 

murheellinen älköönkä peljätkö.

KIRJE ROOMALAISILLE 16:20 Ja rauhan 

Jumala on pian musertava saatanan teidän 

jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo 

olkoon teidän kanssanne.

KIRJE EFESOLAISILLE 2:14 Sillä 

hän on meidän rauhamme, hän, joka teki 

molemmat yhdeksi ja purki erottavan 

väliseinän, nimittäin vihollisuuden,

KIRJE KOLOSSALAISILLE 1:20 ja että 

hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren 

kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä 

kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä 

maan päällä että taivaissa.

KIRJE HEPREALAISILLE 13:20 Mutta 

rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut 

hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta 

on se suuri lammasten paimen, meidän 

Herramme Jeesuksen,

Katso myös: Psalmit 72:7; Jesaja 9:5,6; Luukkaan 2:14; 
Johanneksen 14:27; Johanneksen 16:33; Kirje Roomalaisille 3:17; 
Toinen Kirje Korinttilaisille 13:11; Kirje Efesolaisille 2:14-17; Kirje 

Filippiläisille 4:9; Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 5:23; 
Toinen Kirje Tessalonikalaisille 3:16; Kirje Heprealaisille 7:2.

E21 Messias antaa synnit anteeksi.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

MIIKA 7:15 "Niinkuin sinun lähtösi 

päivinä Egyptin maasta minä annan hänen 

nähdä ihmeitä". -

16 Sen näkevät pakanakansat ja saavat häpeän 

kaikesta väkevyydestänsä. He panevat 

käden suullensa, heidän korvansa menevät 

lumpeen.

17 He nuolevat tomua kuin käärme, kuin 

maan matelijat. Vavisten he tulevat 

varustuksistansa, lähestyvät väristen Herraa, 

meidän Jumalaamme; he pelkäävät sinua.

18 Kuka on Jumala, niinkuin sinä olet, joka 

annat pahat teot anteeksi ja käyt ohitse 

perintösi jäännöksen rikosten? Ei hän pidä 

vihaa iäti, sillä hänellä on halu laupeuteen.

19 Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan 

meidän pahat tekomme. Kaikki heidän 

syntinsä sinä heität meren syvyyteen.

20 Sinä osoitat Jaakobille uskollisuutta, 

Aabrahamille armoa, niinkuin olet vannonut 

meidän isillemme muinaisista päivistä asti.

TOINEN AIKAKIRJA 7:14 mutta minun 

kansani, joka on otettu minun nimiini, 

nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun 

kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin 

minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi 

heidän syntinsä ja teen heidän maansa 

jälleen terveeksi.

JESAJA 55:7 Jumalaton hyljätköön tiensä 

ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon 

Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja 

meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on 

paljon anteeksiantamusta.

VALITUSVIRRET 3:32 vaan jos hän on 

murheelliseksi saattanut, hän osoittaa 

laupeutta suuressa armossansa.

HOOSEA 3:5 Senjälkeen israelilaiset 

kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, 

ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he 

lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä 
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päivien lopulla.

SAKARJA 10:6 Minä teen väkeväksi Juudan 

heimon ja autan Joosefin heimoa. Minä 

saatan heidät kotiin, sillä minä armahdan 

heitä, ja he tulevat olemaan, niinkuin en 

minä olisi heitä hyljännytkään. Sillä minä 

olen Herra, heidän Jumalansa, ja kuulen 

heidän rukouksensa.

MATTEUKSEN 18:21 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.

LUUKKAAN 7:49 Niin ateriakumppanit 

rupesivat ajattelemaan mielessänsä: "Kuka 

tämä on, joka synnitkin anteeksi antaa?"

KIRJE HEPREALAISILLE 10:16 "Tämä on 

se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen 

teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä 

panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan 

ne heidän mieleensä";

17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa 

en minä enää muista".

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 2:10 

te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta 

nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen 

"ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette 

armahdetut".

Katso myös: #1; #2; #3; #5; Psalmit 103:3.
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C01 Messiaan profetoitu syntymä.

H01 Messiaan tuleminen ennustettu.

HABAKUK 2:3 Sillä näky odottaa vielä 

aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, 

eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä 

varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy.

PSALMIT 130:5 Minä odotan Herraa, minun 

sieluni odottaa, ja minä panen toivoni hänen 

sanaansa.

6 Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin 

kuin vartijat aamua, kuin vartijat aamua.

JESAJA 8:17 Niin minä odotan Herraa, 

joka kätkee kasvonsa Jaakobin heimolta, ja 

panen toivoni häneen.

JESAJA 46:13 Minä olen antanut 

vanhurskauteni lähestyä, se ei ole kaukana; 

ei viivy pelastus, jonka minä tuon. Minä 

annan Siionissa pelastuksen, annan 

kirkkauteni Israelille.

LUUKKAAN 18:7 Eikö sitten Jumala toimittaisi 

oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää 

avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä 

apuansa?

8 Minä sanon teille: hän toimittaa heille 

oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen 

Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan 

päältä?"

KIRJE HEPREALAISILLE 10:37 Sillä 

"vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee 

hän, joka tuleva on, eikä viivyttele;

TOINEN PIETARIN KIRJE 3:9 Ei Herra 

viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin 

muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan 

hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä 

hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että 

kaikki tulevat parannukseen.

Katso myös: Psalmit 27:14; Jesaja 30:18; Valitusvirret 3:25,26; 
Miika 7:7; Luukkaan 2:25; Toinen Kirje Tessalonikalaisille 2:6-8; 

Jaakobin Kirje 5:7,8.

E25 essiaseen uskotaan ja Häntä ylistetään.

HABAKUK 2:4 Katso, sen kansan sielu on 

kopea eikä ole suora; mutta vanhurskas on 

elävä uskostansa.

KIRJE ROOMALAISILLE 1:17 Sillä 

siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta 

uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas 

on elävä uskosta".

KIRJE GALATALAISILLE 2:16 mutta 

koska tiedämme, ettei ihminen tule 

vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon 

kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme 

mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen 

tullaksemme vanhurskaiksi uskosta 

Kristukseen eikä lain teoista, koska ei 

mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.

KIRJE GALATALAISILLE 3:11 Ja selvää 

on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan 

edessä lain kautta, koska "vanhurskas on 

elävä uskosta".

12 Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: "Joka 

ne täyttää, on niistä elävä".

KIRJE HEPREALAISILLE 10:38 mutta 

minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos 

hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty 

häneen".
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Katso myös: Jesaja 53:11; Jeremia 23:5; Matteuksen 27:19; 
Apostolien Teot 3:14; Apostolien Teot 22:14; Johanneksen 2:1; 

Johanneksen 5:10-12.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

HABAKUK 2:14 Sillä maa on oleva täynnä 

Herran kunnian tuntemusta, niinkuin vedet 

peittävät meren.

JESAJA 11:9 Ei missään minun pyhällä 

vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä 

maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin 

vedet peittävät meren.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:4 Kuka ei 

pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? 

Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat 

tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun 

vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."

Katso myös: #1; Psalmit 67:1-8; Psalmit 72:19; Psalmit 86:9; 
Psalmit 98:1-8; Jesaja 6:3.

HABAKUK



369

D05 Messias on Lunastaja.

E18 Messias elää kansansa keskellä.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

SEFANJA 3:9 Silloin minä muutan 

puhtaiksi kansain huulet, niin että ne kaikki 

rukoilevat Herran nimeä, palvelevat häntä 

yksimielisesti.

SEFANJA 3:10-11

SEFANJA 3:12 Mutta minä jätän jäljelle 

sinun keskuuteesi kurjan ja vaivaisen 

kansan, ja he luottavat Herran nimeen.

13 Israelin jäännökset eivät tee väärin, eivät 

puhu valhetta, eikä heidän suussaan 

tavata vilpillistä kieltä. Sillä he kaitsevat 

kaittaviansa ja makaavat kenenkään 

peloittelematta.

14 Iloitse, tytär Siion, puhkea huutoon, 

Israel; ihastu ja ratkea riemuun kaikesta 

sydämestäsi, tytär Jerusalem.

15 Herra on poistanut sinun tuomiosi, 

kääntänyt pois sinun vihollisesi. Israelin 

kuningas, Herra, on sinun keskelläsi. Ei 

tarvitse sinun enää onnettomuutta nähdä.

16 Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille: "Älä 

pelkää, Siion, älkööt kätesi hervotko.

17 Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, 

sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee 

sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa 

sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee."

SEFANJA 3:18-19

SEFANJA 3:20 Siihen aikaan minä tuon 

teidät takaisin - siihen aikaan, jona minä 

teidät kokoan. Sillä minä teen teidät 

mainehikkaiksi ja ylistetyiksi kaikissa 

maan kansoissa, kun minä käännän teidän 

kohtalonne teidän silmäinne nähden; sanoo 

Herra.

HESEKIEL 37:24 Minun palvelijani Daavid on 

oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla 

on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun 

oikeuksieni mukaan ja noudattavat minun 

käskyjäni ja pitävät ne.

25 He saavat asua maassa, jonka minä annoin 

palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne 

ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän 

lapsensa ja lastensa lapset iankaikkisesti, ja 

minun palvelijani Daavid on oleva heidän 

ruhtinaansa iankaikkisesti.

MATTEUKSEN 21:9 Ja kansanjoukot, 

jotka kulkivat hänen edellään ja jotka 

seurasivat, huusivat sanoen: "Hoosianna 

Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, 

joka tulee Herran nimeen. Hoosianna 

korkeuksissa!"

MATTEUKSEN 26:61 ja he sanoivat: 

"Tämä on sanonut: 'Minä voin hajottaa 

maahan Jumalan temppelin ja kolmessa 

päivässä sen rakentaa'."

62 Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi 

hänelle: "Etkö vastaa mitään siihen, mitä 

nämä todistavat sinua vastaan?"

63 Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen 

pappi sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua 

elävän Jumalan kautta, että sanot meille, 

oletko sinä Kristus, Jumalan Poika".

MATTEUKSEN 27:12 Ja kun ylipapit ja 

vanhimmat häntä syyttivät, ei hän mitään 

vastannut.

13 Silloin Pilatus sanoi hänelle: "Etkö kuule, 

kuinka paljon he todistavat sinua vastaan?"

14 Mutta hän ei vastannut yhteenkään hänen 

kysymykseensä, niin että maaherra suuresti 

ihmetteli.
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LUUKKAAN 4:18 Herran Henki on minun 

päälläni, sillä hän on voidellut minut 

julistamaan evankeliumia köyhille; hän on 

lähettänyt minut saarnaamaan vangituille 

vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, 

päästämään sorretut vapauteen,

19 saarnaamaan Herran otollista vuotta".

LUUKKAAN 24:47 ja että parannusta syntien 

anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen 

nimessänsä kaikille kansoille, alkaen 

Jerusalemista.

JOHANNEKSEN 13:1 Mutta ennen 

pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä 

tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta 

Isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut 

omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti 

heille rakkautta loppuun asti.

JOHANNEKSEN 15:11 Tämän minä olen 

teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja 

teidän ilonne tulisi täydelliseksi.

12 Tämä on minun käskyni, että te rakastatte 

toisianne, niinkuin minä olen teitä 

rakastanut.

13 Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, 

kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä 

edestä.

KIRJE ROOMALAISILLE 8:37 Mutta 

näissä kaikissa me saamme jalon voiton 

hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:4 Kuka ei 

pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? 

Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat 

tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun 

vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:1 Sen 

jälkeen minä kuulin ikäänkuin kansan 

paljouden suuren äänen taivaassa sanovan: 

"Halleluja! Pelastus ja kunnia ja voima on 

Jumalan, meidän Jumalamme.

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Jesaja 62:1-7; Jesaja 65:19; 
Jeremia 32:41; Matteuksen 28:18,19; Apostolien Teot 6:7; 

Apostolien Teot 9:15; Johanneksen Ilmestys 19:7.
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E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

HAGGAI 2:7 Ja minä liikutan kaikki 

pakanakansat, ja kaikkien pakanakansojen 

kalleudet tulevat, ja minä täytän tämän 

temppelin kunnialla, sanoo Herra Sebaot.

8 Minun on hopea, ja minun on kulta, sanoo 

Herra Sebaot.

9 Tämän temppelin myöhempi kunnia on 

oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo 

Herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä annan 

vallita rauhan, sanoo Herra Sebaot."

10 Yhdeksännen kuun 

kahdentenakymmenentenä neljäntenä 

päivänä, Daarejaveksen toisena vuotena, tuli 

profeetta Haggain kautta tämä Herran sana:

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 49:10 Ei siirry 

valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva 

hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, 

jonka se on ja jota kansat tottelevat.

JOHANNEKSEN 1:14 Ja Sana tuli 

lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me 

katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista 

kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; 

ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

KIRJE ROOMALAISILLE 14:17 sillä ei 

Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, 

vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä 

Hengessä.

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

3:9 Sillä jos kadotustuomion virka jo 

oli kirkkautta, niin on vanhurskauden 

virka vielä paljoa runsaammassa määrin 

kirkkautta.

10 Sillä se, millä ennen oli kirkkaus, on 

tämän rinnalla kirkkautta vailla, tämän 

ylenpalttisen kirkkauden tähden.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:2 Ja pyhän 

kaupungin, uuden Jerusalemin, minä 

näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan 

tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, 

miehellensä kaunistettu.

3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta 

sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten 

keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, 

ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on 

oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Luukkaan 21:10,11.

C01 Messiaan profetoitu syntymä.

HAGGAI 2:24 Sinä päivänä, sanoo 

Herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani 

Serubbaabel, Sealtielin poika, sanoo Herra, ja 

panen sinut ikäänkuin sinettisormukseksi. Sillä 

sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot."

LUUKKAAN 3:23 Ja hän, Jeesus, oli 

alottaessaan vaikutuksensa noin 

kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, 

niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli 

Eelin poika,

24 Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin, 

tämä Jannain, tämä Joosefin,

25 tämä Mattatiaan, tämä Aamoksen, tämä 

Naahumin, tämä Eslin, tämä Naggain,

26 tämä Maahatin, tämä Mattatiaan, tämä 

Semeinin, tämä Joosekin, tämä Joodan,

27 tämä Johananin, tämä Reesan, tämä 

Serubbaabelin, tämä Sealtielin, tämä Neerin,

HAGGAI
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E17 Messias on rakentava Jumalan temppelin.

E19 Messias tuo lohdutusta.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

      .

SAKARJA 1:16 Sentähden sanoo Herra 

näin: Minä käännyn Jerusalemin puoleen 

armahtavaisuudessa. Minun temppelini 

siellä rakennetaan, sanoo Herra Sebaot, ja 

mittanuora jännitetään Jerusalemin ylitse.

17 Saarnaa vielä ja sano: Näin sanoo Herra 

Sebaot: Vielä minun kaupunkini ovat 

hyvyydestä ylitsevuotavaiset, ja vielä 

Herra lohduttaa Siionin ja valitsee vielä 

Jerusalemin."

JESAJA 40:1 "Lohduttakaa, lohduttakaa 

minun kansaani", sanoo teidän Jumalanne.

2 Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa 

sille, että sen vaivanaika on päättynyt, että 

sen velka on sovitettu, sillä se on saanut 

Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista 

synneistänsä.

JESAJA 40:9 Nouse korkealle vuorelle, 

Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota 

voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä 

ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, 

sano Juudan kaupungeille: "Katso, teidän 

Jumalanne!"

JESAJA 66:13 Niinkuin äiti lohduttaa 

lastansa, niin minä lohdutan teitä, ja 

Jerusalemissa te saatte lohdutuksen.

MATTEUKSEN 9:35 Ja Jeesus vaelsi 

kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän 

synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan 

evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja 

ja kaikkinaista raihnautta.

LUUKKAAN 4:43 Mutta hän sanoi heille: 

"Minun tulee muillekin kaupungeille 

julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, 

sillä sitä varten minä olen lähetetty".

APOSTOLIEN TEOT 1:8 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".

APOSTOLIEN TEOT 5:16 Myöskin 

kaupungeista Jerusalemin ympäriltä 

tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja 

saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki 

tulivat parannetuiksi.

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

E18 Messias elää kansansa keskellä.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

       

SAKARJA 2:1-2

SAKARJA 2:3 Ja katso, enkeli, joka 

puhutteli minua, lähti liikkeelle, ja toinen 

enkeli lähti häntä vastaan.

4 Ja hän sanoi tälle: "Juokse, puhu tälle 

nuorukaiselle ja sano: Jerusalem on oleva 

muuriton paikkakunta, sillä niin paljon siinä 

on ihmisiä ja eläimiä.

5 Mutta minä olen oleva, sanoo Herra, 

tulimuuri sen ympärillä ja kunnia sen 

keskellä.

SAKARJA 2:6-9

SAKARJA 2:10 Riemuitse ja iloitse, tytär 

Siion! Sillä minä tulen ja asun sinun 

keskelläsi, sanoo Herra.

SAKARJA
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11 Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja 

Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, 

ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet 

tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt 

minut sinun tykösi.

12 Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa 

pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin.

13 Vaiti Herran edessä, kaikki liha! Sillä hän on 

noussut pyhästä asuinsijastansa."

PSALMIT 40:8 Silloin minä sanoin: "Katso, 

minä tulen; kirjakääröön on kirjoitettu, mitä 

minun on tehtävä.

LUUKKAAN 2:32 valkeudeksi, joka on 

ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi 

kansallesi Israelille".

JOHANNEKSEN 8:14 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.

JOHANNEKSEN 8:42 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.

JOHANNEKSEN 14:28 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.

APOSTOLIEN TEOT 9:15 Mutta Herra sanoi 

hänelle: "Mene; sillä hän on minulle valittu 

ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja 

kuningasten ja Israelin lasten eteen.

KIRJE ROOMALAISILLE 3:29 Vai onko 

Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö 

pakanainkin? On pakanainkin,

KIRJE ROOMALAISILLE 

11:25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette 

olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 

Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 

luku on sisälle tullut,

KIRJE ROOMALAISILLE 

15:8 Sillä minä sanon, että Kristus on 

tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan 

totuuden tähden, vahvistaaksensa isille 

annetut lupaukset,

9 mutta että pakanat laupeuden tähden ovat 

ylistäneet Jumalaa, niinkuin kirjoitettu on: 

"Sentähden minä ylistän sinua pakanain 

seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi".

10 Ja vielä on sanottu: "Riemuitkaa, te pakanat, 

hänen kansansa kanssa".

11 Ja taas: "Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ja 

ylistäkööt häntä kaikki kansat".

12 Ja myös Esaias sanoo: "On tuleva Iisain 

juurivesa, hän, joka nousee hallitsemaan 

pakanoita; häneen pakanat panevat 

toivonsa".

KIRJE HEPREALAISILLE 9:27 Ja 

samoinkuin ihmisille on määrätty, että 

heidän kerran on kuoleminen, mutta 

senjälkeen tulee tuomio,

28 samoin Kristuskin, kerran uhrattuna 

ottaakseen pois monien synnit, on 
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toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä 

pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.

KIRJE HEPREALAISILLE 

10:7 Silloin minä sanoin: `Katso, minä 

tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu - 

tekemään sinun tahtosi, Jumala`."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 3:11 Minä 

tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei 

kukaan ottaisi sinun kruunuasi.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 16:15 - Katso, 

minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka 

valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän 

kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä 

nähtäisi! -

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:7 Ja katso, 

minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa tämän 

kirjan ennustuksen sanoista vaarin!"

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:12 Katso, 

minä tulen pian, ja minun palkkani on 

minun kanssani, antaakseni kullekin hänen 

tekojensa mukaan.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:17 Ja Henki 

ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, 

sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja 

joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:20 Hän, joka 

näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen 

pian". Amen, tule, Herra Jeesus!

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Johanneksen 17:13; Apostolien 
Teot 10:45; Apostolien Teot 11:1,18; Kirje Heprealaisille 10:9; 

Ensimmäinen Pietarin Kirje 5:4.

C01 Messiaan profetoitu syntymä.

D05 Messias on Lunastaja.

D10 Messias on Tuomari.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

SAKARJA 3:1 Ja hän näytti minulle 

ylimmäisen papin Joosuan seisomassa 

Herran enkelin edessä ja saatanan 

seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä 

syyttämässä.

2 Ja Herra sanoi saatanalle: "Herra 

nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon 

sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. 

Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta 

temmattu?"

3 Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja 

hän seisoi enkelin edessä.

4 Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka 

seisoivat hänen edessänsä: "Riisukaa pois 

saastaiset vaatteet hänen yltänsä". Ja hän 

sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut 

sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan 

sinut juhlavaatteisiin".

5 Minä sanoin: "Pantakoon puhdas käärelakki 

hänen päähänsä". Niin he panivat puhtaan 

käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet 

vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä.

SAKARJA 3:6-7

SAKARJA 3:8 Kuule, Joosua, ylimmäinen 

pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi 

istuvat. Sillä ennusmerkin miehiä he ovat; sillä 

katso, minä annan tulla palvelijani, Vesan.
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9 Sillä katso: kivi, jonka minä olen asettanut 

Joosuan eteen - siihen yhteen kiveen päin 

on seitsemän silmää! Katso, minä kaiverran 

kaiverrukset siihen, sanoo Herra Sebaot, 

ja otan pois tämän maan pahat teot yhtenä 

päivänä.

10 Sinä päivänä te kutsutte, kukin ystävänsä, 

viinipuun ja viikunapuun alle."

MATTEUKSEN 22:11 Mutta kun 

kuningas meni katsomaan pöytävieraita, 

näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu 

häävaatteisiin.

12 Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä 

olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole 

häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi.

LUUKKAAN 1:32 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."

KIRJE ROOMALAISILLE 16:20 Ja rauhan 

Jumala on pian musertava saatanan teidän 

jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo 

olkoon teidän kanssanne.

KIRJE EFESOLAISILLE 6:11 Pukekaa 

yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne 

kestää perkeleen kavalat juonet.

12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa 

vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja 

vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia 

maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden 

henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

13 Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko 

sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä 

vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä 

pystyssä.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

3:8 Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, 

sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. 

Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän 

tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 4:4 Ja 

valtaistuimen ympärillä oli kaksikymmentä 

neljä valtaistuinta, ja niillä valtaistuimilla 

istui kaksikymmentä neljä vanhinta, 

puettuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli 

päässänsä kultaiset kruunut.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 4:10 lankeavat 

ne kaksikymmentä neljä vanhinta hänen 

eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja 

kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina 

ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa 

valtaistuimen eteen sanoen:

11 "Sinä, meidän Herramme ja meidän 

Jumalamme, olet arvollinen saamaan 

ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä 

olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne 

ovat olemassa ja ovat luodut".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:9 Tämän 

jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri 

joukko, jota ei kukaan voinut lukea, 

kaikista kansanheimoista ja sukukunnista 

ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat 

valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä 

puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja 

heillä oli palmut käsissään,

10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen: 

"Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka 

valtaistuimella istuu, ja Karitsalta".

11 Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä 
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valtaistuimen ja vanhinten ja neljän 

olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen 

valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat 

Jumalaa,

12 sanoen: "Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus 

ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys 

meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, 

amen!"

13 Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: 

"Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin 

puetut, ja mistä he ovat tulleet?"

14 Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät 

sen". Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, 

jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja 

he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne 

Karitsan veressä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 19:8 Ja 

hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, 

hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien 

vanhurskautus."

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Jesaja 6:2,3; Jesaja 64:6; Sakarja 
6:11-13.

D03 D. Messias Pappina.

E17 Messias on rakentava Jumalan temppelin.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

  

SAKARJA 6:12 ja sano hänelle näin: "Näin 

sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! 

Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja hän on 

rakentava Herran temppelin.

13 Herran temppelin hän on rakentava, ja 

valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on 

istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; hän 

on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan 

neuvo on vallitseva niitten molempien välillä.

15 Ja kaukana asuvaiset tulevat ja rakentavat 

Herran temppeliä. Ja te tulette tietämään, 

että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän 

tykönne. Näin on tapahtuva, jos te hartaasti 

kuulette Herran, teidän Jumalanne, ääntä."

MATTEUKSEN 12:6 Mutta minä 

sanon teille: tässä on se, joka on pyhäkköä 

suurempi.

MATTEUKSEN 26:61 ja he sanoivat: 

"Tämä on sanonut: 'Minä voin hajottaa 

maahan Jumalan temppelin ja kolmessa 

päivässä sen rakentaa'."

LUUKKAAN 1:31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi 

ja synnytät pojan, ja sinun on annettava 

hänelle nimi Jeesus.

32 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."

JOHANNEKSEN 2:19 Jeesus vastasi 

ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä 

temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa 

päivässä".

20 Niin juutalaiset sanoivat: "Neljäkymmentä 

kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja 

sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?"

21 Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä.

JOHANNEKSEN 17:1 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 
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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.

APOSTOLIEN TEOT 2:39 Sillä teille ja 

teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu 

ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä 

Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."

APOSTOLIEN TEOT 15:14 Simeon on 

kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi 

pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan 

omalle nimellensä.

15 Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain 

sanat, sillä näin on kirjoitettu:

16 `Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen 

Daavidin sortuneen majan; minä korjaan 

sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn,

17 että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, 

ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun 

nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän 

tekee,

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 6:16 

Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli 

ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän 

Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on 

sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava 

heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, 

ja he ovat minun kansani".

KIRJE EFESOLAISILLE 2:19 Niin ette 

siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, 

vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan 

perhettä,

20 apostolien ja profeettain perustukselle 

rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus 

Jeesus,

21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa 

pyhäksi temppeliksi Herrassa;

22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa 

rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

KIRJE HEPREALAISILLE 3:3 Sillä 

hänen on Moosekseen verraten katsottu 

ansaitsevan niin paljoa suuremman 

kirkkauden, kuin huoneen rakentajan 

kunnia on suurempi kuin huoneen.

4 Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, 

mutta kaiken rakentaja on Jumala.

5 Ja Mooses tosin oli "palvelijana uskollinen 

koko hänen huoneessansa", todistukseksi 

siitä, mikä vastedes piti sanottaman,

6 mutta Kristus on uskollinen Poikana, hänen 

huoneensa haltijana; ja hänen huoneensa 

olemme me, jos loppuun asti pidämme 

vahvana toivon rohkeuden ja kerskauksen.

KIRJE HEPREALAISILLE 7:24 mutta 

tällä on katoamaton pappeus, sentähden että 

hän pysyy iankaikkisesti,

KIRJE HEPREALAISILLE 10:12 mutta 

tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin 

syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan 

oikealle puolelle,

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

3:22 hänen, joka on mennyt taivaaseen 

ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen 

allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat 

alistetut.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:3 Ja 

minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta 

sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten 

keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, 

SAKARJA



378

ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on 

oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:22 Mutta 

temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra 

Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja 

Karitsa.

Katso myös: #1; #3; Jesaja 9:6; Sakarja 4:1-6; Apostolien Teot 
2:1-4,16-18,37-42; 17:31; 19:4-6; Kirje Efesolaisille 1:20-23; Kirje 

Filippiläisille 2:7-11; Kirje Heprealaisille 2:7-9.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

SAKARJA 8:1-2

SAKARJA 8:3 Näin sanoo Herra: 

Minä käännyn jälleen Siionin puoleen 

ja tulen asumaan Jerusalemin keskelle, 

ja Jerusalemia kutsutaan Uskolliseksi 

Kaupungiksi ja Herran Sebaotin vuorta 

Pyhäksi Vuoreksi.

4 Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä on 

Jerusalemin toreilla istuva vanhuksia ja 

vanhoja vaimoja, sauvansa kädessään 

kullakin päivien paljouden vuoksi.

5 Ja kaupungin torit tulevat olemaan täynnä 

poikasia ja tyttösiä, jotka leikkivät sen 

toreilla.

6 Näin sanoo Herra Sebaot: Jos tämä onkin 

ihmeellistä tämän kansan jäännöksen 

silmissä niinä päivinä, pitäisikö sen olla 

ihmeellistä myös minun silmissäni, sanoo 

Herra Sebaot?

7 Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä olen 

vapauttava kansani auringon nousun maasta 

ja laskun maasta.

8 Ja minä tuon heidät asumaan Jerusalemin 

keskelle. Ja he ovat minun kansani, ja 

minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja 

vanhurskas.

SAKARJA 8:9-11

SAKARJA 8:12 Sillä rauhan kylvö kylvetään, 

viiniköynnös antaa hedelmänsä, maa 

antaa satonsa, taivas antaa kasteensa, ja 

tämän kansan jäännökselle minä annan 

perintöosaksi kaiken tämän.

13 Ja niinkuin te olette olleet kirouksena 

pakanakansain seassa, te Juudan heimo 

ja Israelin heimo, niin te, kun minä teidät 

vapahdan, tulette olemaan siunauksena. 

Älkää peljätkö, olkoot teidän kätenne lujat.

SAKARJA 8:14-19

SAKARJA 8:20 Näin sanoo Herra Sebaot: 

Vielä tulee kansoja, monien kaupunkien 

asukkaita,

21 ja toisen asukkaat menevät toiseen ja 

sanovat: 'Lähtekäämme, käykäämme 

etsimään Herran mielisuosiota, etsimään 

Herraa Sebaotia'. - 'Minäkin lähden.'

22 Ja monet kansat, väkevät pakanakansat, 

tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa 

Sebaotia, etsimään Herran mielisuosiota.

23 Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä 

tarttuu kymmenen miestä kaikista 

pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan 

miestä liepeeseen sanoen: 'Me tahdomme 

käydä teidän kanssanne, sillä me olemme 

kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne'."

LUUKKAAN 24:45 Silloin hän avasi heidän 

ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.

46 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että 

Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä 

nouseva kuolleista,

47 ja että parannusta syntien 

anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen 

nimessänsä kaikille kansoille, alkaen 

Jerusalemista.
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KIRJE ROOMALAISILLE 

11:25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette 

olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että 

Israelia on osaksi kohdannut paatumus - 

hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi 

luku on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin 

kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, 

hän poistaa jumalattoman menon 

Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän 

kanssaan, kun minä otan pois heidän 

syntinsä."

28 Evankeliumin kannalta he kyllä ovat 

vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan 

kannalta he ovat rakastettuja isien tähden.

29 Sillä ei Jumala armolahjojansa ja 

kutsumistansa kadu.

30 Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle 

tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet 

laupeuden näiden tottelemattomuuden 

kautta,

31 samoin nämäkin nyt ovat olleet 

tottelemattomia, että myös he teille tulleen 

armahtamisen kautta nyt saisivat laupeuden.

32 Sillä Jumala on sulkenut kaikki 

tottelemattomuuteen, että hän kaikkia 

armahtaisi.

KIRJE ROOMALAISILLE 

15:8 Sillä minä sanon, että Kristus on 

tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan 

totuuden tähden, vahvistaaksensa isille 

annetut lupaukset,

9 mutta että pakanat laupeuden tähden ovat 

ylistäneet Jumalaa, niinkuin kirjoitettu on: 

"Sentähden minä ylistän sinua pakanain 

seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi".

10 Ja vielä on sanottu: "Riemuitkaa, te pakanat, 

hänen kansansa kanssa".

11 Ja taas: "Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ja 

ylistäkööt häntä kaikki kansat".

12 Ja myös Esaias sanoo: "On tuleva Iisain 

juurivesa, hän, joka nousee hallitsemaan 

pakanoita; häneen pakanat panevat 

toivonsa".

KIRJE ROOMALAISILLE 16:25 Mutta 

hänen, joka voi teitä vahvistaa minun 

evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen 

saarnan mukaan, sen ilmoitetun 

salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten 

aikojen on ollut ilmoittamatta,

26 mutta joka nyt on julkisaatettu ja 

profeetallisten kirjoitusten kautta 

iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi 

tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden 

aikaansaamiseksi,

TOINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 6:16 

Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli 

ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän 

Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on 

sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava 

heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, 

ja he ovat minun kansani".

KIRJE GALATALAISILLE 3:8 Ja koska 

Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala 

vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti 

se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän 

sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat 

siunatuiksi".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 
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on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:4 Kuka ei 

pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? 

Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat 

tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun 

vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:3 Ja 

minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta 

sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten 

keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, 

ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on 

oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:24 Ja kansat 

tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan 

kuninkaat vievät sinne kunniansa.

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Luukkaan 8:43,44; Johanneksen 
12:20,21; Johanneksen Ilmestys 7:9.

D04 D. Messias Kuninkaana.

F02 Messiaan tulo Jerusalemiin ennustetaan.

SAKARJA 9:9 Iloitse suuresti, tytär Siion, 

riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun 

kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja 

auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, 

aasintamman varsalla.

ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN 49:10 Ei siirry 

valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva 

hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, 

jonka se on ja jota kansat tottelevat.

11 Hän sitoo aasinsa viinipuuhun, 

viiniköynnökseen aasinsa varsan; hän 

huuhtoo vaatteensa viinissä; viittansa 

rypäleen veressä.

JESAJA 62:11 Katso, Herra on kuuluttanut 

maan ääriin asti: Sanokaa tytär Siionille: 

Katso, sinun pelastuksesi tulee. Katso, hänen 

palkkansa on hänen mukanansa, hänen 

työnsä ansio käy hänen edellänsä.

MATTEUKSEN 21:4 Mutta tämä 

tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu 

profeetan kautta, joka sanoo:

5 Sanokaa tytär Siionille: 'Katso, sinun 

kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja 

ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin 

varsalla'.

JOHANNEKSEN 12:12 Seuraavana 

päivänä, kun suuri kansanjoukko, joka 

oli saapunut juhlille, kuuli, että Jeesus oli 

tulossa Jerusalemiin,

13 ottivat he palmupuiden oksia ja menivät 

häntä vastaan ja huusivat: "Hoosianna, 

siunattu olkoon hän, joka tulee Herran 

nimeen, Israelin kuningas!"

14 Ja saatuansa nuoren aasin Jeesus istui sen 

selkään, niinkuin kirjoitettu on:

15 "Älä pelkää, tytär Siion; katso, sinun 

kuninkaasi tulee istuen aasin varsan 

selässä".

16 Tätä hänen opetuslapsensa eivät aluksi 

ymmärtäneet; mutta kun Jeesus oli 

kirkastettu, silloin he muistivat, että tämä 

oli hänestä kirjoitettu ja että he olivat tämän 

hänelle tehneet.

Katso myös: Jesaja 12:6; Jesaja 40:9; Jesaja 52:9,10; Sefanja 
3:14,15; Sakarja 2:10; Markuksen 11:7-10; Luukkaan 19:29-38.
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B13 Messiaan auktoriteetti.

E24 Messias tuo rauhan.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

SAKARJA 9:10 Ja minä hävitän vaunut 

Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sodan jousi 

hävitetään, ja hän julistaa rauhan kansoille. Ja 

hänen hallituksensa ulottuu merestä mereen, 

Eufrat-virrasta hamaan maan ääriin.

SAKARJA 9:11-12

PSALMIT 72:7 Hänen päivinänsä 

vanhurskas kukoistaa, ja rauha on oleva 

runsas siihen saakka, kunnes kuuta ei enää 

ole.

JESAJA 9:5 Sillä lapsi on meille syntynyt, 

poika on meille annettu, jonka hartioilla on 

herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen 

neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen 

isä, Rauhanruhtinas.

6 Herraus on oleva suuri ja rauha 

loppumaton Daavidin valtaistuimella ja 

hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja 

vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella 

nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin 

kiivaus on sen tekevä.

MATTEUKSEN 8:27 Ja ihmiset 

ihmettelivät ja sanoivat: "Millainen tämä on, 

kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat?"

MATTEUKSEN 9:6 Mutta tietääksenne, 

että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä 

antaa syntejä anteeksi, niin" - hän sanoi 

halvatulle - "nouse, ota vuoteesi ja mene 

kotiisi."

MATTEUKSEN 28:18 Ja Jeesus tuli 

heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 

maan päällä.

MARKUKSEN 1:27 Ja he hämmästyivät 

kaikki, niin että kyselivät toisiltaan sanoen: 

"Mitä tämä on? Uusi, voimallinen oppi! Hän 

käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat 

häntä."

LUUKKAAN 2:14 Kunnia Jumalalle 

korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten 

kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!

LUUKKAAN 4:32 Ja he olivat 

hämmästyksissään hänen opetuksestansa, 

sillä hänen puheessansa oli voima.

JOHANNEKSEN 5:22 Sillä Isä ei 

myöskään tuomitse ketään, vaan hän on 

antanut kaiken tuomion Pojalle,

JOHANNEKSEN 5:27 Ja hän on antanut 

hänelle vallan tuomita, koska hän on 

Ihmisen Poika.

JOHANNEKSEN 10:17 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."

JOHANNEKSEN 14:27 Rauhan minä jätän 

teille: minun rauhani - sen minä annan 

teille. En minä anna teille, niinkuin maailma 

antaa. Älköön teidän sydämenne olko 

murheellinen älköönkä peljätkö.
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JOHANNEKSEN 16:33 Tämän minä olen 

teille puhunut, että teillä olisi minussa 

rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta 

olkaa turvallisella mielellä: minä olen 

voittanut maailman."

JOHANNEKSEN 17:1 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.

APOSTOLIEN TEOT 9:31 Niin oli nyt 

seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa 

ja Samariassa rauha; ja se rakentui ja vaelsi 

Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen 

virvoittavasta vaikutuksesta.

APOSTOLIEN TEOT 10:36 Sen sanan, jonka 

hän lähetti Israelin lapsille, julistaen 

evankeliumia rauhasta Jeesuksessa 

Kristuksessa, joka on kaikkien Herra,

KIRJE ROOMALAISILLE 5:1 Koska 

me siis olemme uskosta vanhurskaiksi 

tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa 

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

kautta,

KIRJE EFESOLAISILLE 2:17 Ja hän tuli 

ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja 

rauhaa niille, jotka lähellä olivat;

TOINEN KIRJE TESSALONIKALAISILLE 

3:16 Mutta itse rauhan Herra antakoon 

teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra 

olkoon kaikkien teidän kanssanne.

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Ensimmäinen Samuelin Kirja 
2:10; Psalmit 2:8; Psalmit 22:28; Psalmit 37:11; Psalmit 67:8; 
Psalmit 72:8; Psalmit 85:9-11; Psalmit 98:3; Psalmit 122:6-8; 

Psalmit 147:14; Jesaja 26:12; Jesaja 45:22; Jesaja 48:18; Jesaja 52:7; 
Jesaja 53:5; Jesaja 55:12; Jesaja 57:19; Jesaja 62:11; Jesaja 66:12; 

Jeremia 8:11; Jeremia 16:19-21; Jeremia 28:9; Jeremia 33:9; Hoosea 
1:7; Hoosea 2:18; Miika 5:3,9,10; Haggai 2:32; Daniel 4:17; 

Daniel 7:13,14,27; Markuksen 1:27; Luukkaan 4:32; Luukkaan 
10:19; Luukkaan 11:31; Luukkaan 12:15; Johanneksen 10:17,18; 
Johanneksen 20:19,21,26; Kirje Roomalaisille 10:15,17,18; Kirje 
Roomalaisille 14:17; Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 15:24; 

Toinen Kirje Korinttilaisille 10:4,5; Kirje Efesolaisille 2:14,15; Kirje 
Kolossalaisille 1:20; Kirje Kolossalaisille 3:15; Toinen Pietarin Kirje 

3:14.

D05 Messias on Lunastaja.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

SAKARJA 10:3-5 

SAKARJA 10:6 Minä teen väkeväksi Juudan 

heimon ja autan Joosefin heimoa. Minä 

saatan heidät kotiin, sillä minä armahdan 

heitä, ja he tulevat olemaan, niinkuin en 

minä olisi heitä hyljännytkään. Sillä minä 

olen Herra, heidän Jumalansa, ja kuulen 

heidän rukouksensa.

7 Efraim on oleva niinkuin sankari, ja heidän 

sydämensä on iloitseva niinkuin viinistä. 

Heidän lapsensa näkevät sen ja iloitsevat; 

heidän sydämensä riemuitsee Herrassa.

8 Minä olen viheltävä heille ja kokoava heidät, 

sillä minä lunastan heidät, ja he lisääntyvät, 

niinkuin lisääntyivät ennen.

9 Kun minä sirotan heidät kansojen sekaan, 

muistavat he minua kaukaisissa maissa; 

ja he lastensa kanssa saavat elää ja palata 

takaisin.

10 Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta ja 

kokoan heidät Assurista; minä vien heidät 

Gileadin maahan ja Libanonille, eikä heille 

ole riittävästi tilaa.

11 Hän käy ahdistuksen meren lävitse, hän lyö 

meren aaltoja, ja kaikki Niilivirran syvyydet 

kuivuvat, Assurin ylpeys painuu alas, ja 
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Egyptin valtikka väistyy pois.

12 Mutta heidät minä teen väkeviksi Herrassa, 

ja hänen nimensä on heidän kerskauksensa, 

sanoo Herra.

MATTEUKSEN 24:14 Ja tämä 

valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman 

kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille 

kansoille; ja sitten tulee loppu.

MATTEUKSEN 28:19 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."

LUUKKAAN 21:24 ja he kaatuvat miekan terään, 

heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen 

sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain 

tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.

KIRJE ROOMALAISILLE 11:11 Minä 

siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä varten 

kompastuneet, että lankeaisivat? Pois se! 

Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli 

pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät 

kiivauteen.

12 Mutta jos heidän lankeemuksensa on 

maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa 

pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa 

enemmän heidän täyteytensä!

13 Teille, pakanoille, minä sanon: Koska olen 

pakanain apostoli, pidän minä virkaani 

kunniassa,

14 sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen 

niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja 

pelastaakseni edes muutamia heistä.

15 Sillä jos heidän hylkäämisensä on 

maailmalle sovitukseksi, mitä heidän 

armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä 

kuolleista?

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Apostolien Teot 2:5-11; 
Ensimmäinen Pietarin Kirje 1:1,2; Johanneksen Ilmestys 8:7-11.

F04 Messiaan torjumisen seuraukset.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

SAKARJA 11:4 Näin sanoi Herra, minun 

Jumalani:

5 Kaitse teuraslampaita, joita niiden ostajat 

teurastavat tuntematta syynalaisuutta, ja 

joista niiden myyjät sanovat: 'Kiitetty olkoon 

Herra, minä olen rikastunut', ja joita niiden 

paimenet eivät sääli.

6 Sillä minä en enää sääli maan asukkaita, 

sanoo Herra. Katso, minä annan ihmisten 

joutua toistensa käsiin ja kuninkaansa 

käsiin, ja he hävittävät maan, enkä minä 

pelasta ketään heidän käsistänsä."

HESEKIEL 34:23 Ja minä herätän heille yhden 

paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani 

Daavidin; hän on kaitseva heitä ja oleva 

heidän paimenensa.

MIIKA 5:3 Ja hän on astuva esiin 

ja kaitseva Herran voimassa, Herran, 

Jumalansa, nimen valtasuuruudessa. Ja he 

asuvat alallansa, sillä silloin on hän oleva 

suuri hamaan maan ääriin saakka.

MATTEUKSEN 15:24 Hän vastasi ja 

sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin 

Israelin huoneen kadonneitten lammasten 

tykö".
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MATTEUKSEN 23:1 Silloin Jeesus 

puhui kansalle ja opetuslapsilleen

2 sanoen: "Mooseksen istuimella istuvat 

kirjanoppineet ja fariseukset.

3 Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se 

tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa 

mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta 

eivät tee.

4 He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti 

kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten 

hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä 

sormellaankaan liikuttaa.

LUUKKAAN 19:41 Ja kun hän tuli lähemmäksi 

ja näki kaupungin, itki hän sitä

42 ja sanoi: "Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, 

mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun 

silmiltäsi salattu.

43 Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun 

vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät 

sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta;

44 ja he kukistavat sinut maan tasalle ja 

surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä 

jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden 

ettet etsikkoaikaasi tuntenut."

JOHANNEKSEN 19:13 Kun Pilatus kuuli 

nämä sanat, antoi hän viedä Jeesuksen ulos 

ja istui tuomarinistuimelle, paikalle, jonka 

nimi on Litostroton, hebreaksi Gabbata.

14 Ja oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin 

kuudes hetki. Ja hän sanoi juutalaisille: 

"Katso, teidän kuninkaanne!"

15 Niin he huusivat: "Vie pois, vie pois, 

ristiinnaulitse hänet!" Pilatus sanoi heille: 

"Onko minun ristiinnaulittava teidän 

kuninkaanne?" Ylipapit vastasivat: "Ei meillä 

ole kuningasta, vaan keisari".

JOHANNEKSEN 21:15 Kun he olivat 

einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: 

"Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä 

minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi 

hänelle: "Rakastan, Herra; sinä tiedät, että 

olet minulle rakas". Hän sanoi hänelle: 

"Ruoki minun karitsoitani".

16 Hän sanoi hänelle taas toistamiseen: 

"Simon, Johanneksen poika, rakastatko 

minua?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, 

Herra; sinä tiedät, että olet minulle 

rakas". Hän sanoi hänelle: "Kaitse minun 

lampaitani".

17 Hän sanoi hänelle kolmannen kerran: 

"Simon, Johanneksen poika, olenko minä 

sinulle rakas?" Pietari tuli murheelliseksi 

siitä, että hän kolmannen kerran sanoi 

hänelle: "Olenko minä sinulle rakas?" ja 

vastasi hänelle: "Herra, sinä tiedät kaikki; 

sinä tiedät, että olet minulle rakas". Jeesus 

sanoi hänelle: "Ruoki minun lampaitani.

Katso myös: Jesaja 40:9-11; Matteuksen 23:14,37; Matteuksen 
24:10; Luukkaan 12:52,53; Luukkaan 21:16,17; Johanneksen 12:13; 

Kirje Heprealaisille 2:3; Kirje Heprealaisille 10:26,27.

B06 Messias on Hyvä Paimen.

B15 Messias on täynnä myötätuntoa.

SAKARJA 11:7 Niin minä siis kaitsin 

teuraslampaita, lampaista kurjimpia. Ja 

minä otin itselleni kaksi sauvaa; minä 

nimitin toisen "Suloudeksi", toisen minä 

nimitin "Yhteydeksi", ja niin minä kaitsin 

lampaita.

MATTEUKSEN 9:35 Ja Jeesus vaelsi 

kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän 

synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan 

evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja 

ja kaikkinaista raihnautta.
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36 Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä 

sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt 

niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta.

MATTEUKSEN 11:5 sokeat saavat 

näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset 

puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja 

kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan 

evankeliumia.

JOHANNEKSEN 10:16 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.

JOHANNEKSEN 17:21 että he kaikki 

olisivat yhtä, niinkuin 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, niinkuin 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, niinkuin sinä olet minua 

rakastanut.

Katso myös: Jesaja 61:1; Jeremia 5:4; Hesekiel 37:16-23; Sefanja 
3:12; Sakarja 11:4,10,11,14.

F03 Messias torjutaan.

F11 Messiaan kärsimys.

SAKARJA 11:8 Ja minä hävitin kolme 

paimenta yhtenä kuukautena, mutta minä 

kävin kärsimättömäksi lampaille, ja hekin 

kyllästyivät minuun.

MATTEUKSEN 23:34 Sentähden, katso, 

minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja 

viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä 

te tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä 

te ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte 

kaupungista kaupunkiin;

35 että teidän päällenne tulisi kaikki se 

vanhurskas veri, joka maan päällä on 

vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä 

Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, 

jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä.

36 Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on 

tuleva tämän sukupolven päälle.

MATTEUKSEN 27:20 Mutta ylipapit 

ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan 

Barabbasta, mutta surmauttamaan 

Jeesuksen.

LUUKKAAN 12:50 Mutta minä olen kasteella 

kastettava, ja kuinka minä olenkaan 

ahdistettu, kunnes se on täytetty!

LUUKKAAN 19:14 Mutta hänen kansalaisensa 

vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen 

jälkeensä sanomaan: `Emme tahdo tätä 

kuninkaaksemme`.

JOHANNEKSEN 7:7 Teitä ei maailma 

voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä 

todistan siitä, että sen teot ovat pahat.

JOHANNEKSEN 15:18 Jos maailma teitä 

vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut 

minua ennen kuin teitä.

JOHANNEKSEN 15:23 Joka vihaa minua, 

se vihaa myös minun Isääni.
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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`.

Katso myös: Psalmit 106:40; Jesaja 49:7; Jeremia 12:8; Hoosea 
9:15.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

SAKARJA 11:9 Niin minä sanoin: "Minä 

en tahdo enää teitä kaita. Kuolkoon, 

joka kuolee; hävitköön, joka häviää; ja 

jäljellejäävät syökööt kukin toisensa lihaa."

JEREMIA 23:33 Ja kun tämä kansa tai 

profeetta tai pappi sinulta kysyy sanoen: 

'Mikä on Herran ennustuksen kuorma?' niin 

sano heille: 'Mikä kuorma? - Teidät minä 

heitän pois', sanoo Herra.

JEREMIA 23:39 sentähden katso: minä 

kokonaan unhotan teidät ja heitän pois 

kasvojeni edestä teidät ja tämän kaupungin, 

jonka minä annoin teille ja teidän isillenne.

MATTEUKSEN 15:14 Älkää heistä 

välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; 

mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he 

molemmat kuoppaan lankeavat."

MATTEUKSEN 21:19 Ja nähdessään tien 

vieressä viikunapuun hän meni sen luo, 

mutta ei löytänyt siitä muuta kuin pelkkiä 

lehtiä; ja hän sanoi sille: "Älköön sinusta 

ikinä enää hedelmää kasvako". Ja kohta 

viikunapuu kuivettui.

MATTEUKSEN 21:43 Sentähden minä 

sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan 

teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee 

sen hedelmiä.

MATTEUKSEN 23:38 Katso, 'teidän 

huoneenne on jäävä hyljätyksi'.

39 Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe 

minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon 

hän, joka tulee Herran nimeen'."

JOHANNEKSEN 8:21 Niin Jeesus taas 

sanoi heille: "Minä menen pois, ja te etsitte 

minua, ja te kuolette syntiinne. Mihin minä 

menen, sinne te ette voi tulla."

JOHANNEKSEN 8:24 Sentähden minä 

sanoin teille, että te kuolette synteihinne; 

sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, 

niin te kuolette synteihinne."

APOSTOLIEN TEOT 13:46 Silloin Paavali ja 

Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: 

"Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; 

mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä 

katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen 

elämään, niin katso, me käännymme 

pakanain puoleen.

47 Sillä näin on Herra meitä käskenyt: `Minä 

olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että 

sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti`."

APOSTOLIEN TEOT 28:26 sanoen: `Mene 

tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla 

kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä 

nähkää älkääkä käsittäkö.

27 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja 
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korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä 

he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi 

silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät 

ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja 

etten minä heitä parantaisi.`

28 Olkoon siis teille tiettävä, että tämä Jumalan 

pelastussanoma on lähetetty pakanoille; ja 

he kuulevat sen."

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:11 

Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, 

ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, 

ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen 

vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön 

edelleen.

Katso myös: Jesaja 9:19-21; Jeremia 19:9; Hesekiel 5:10.

E25 essiaseen uskotaan ja Häntä ylistetään.

F04 Messiaan torjumisen seuraukset.

SAKARJA 11:10 Ja minä otin sauvani 

Sulouden ja katkaisin sen purkaakseni 

liittoni, jonka olin tehnyt kaikkien kansojen 

kanssa.

11 Ja sinä päivänä se purkautui, ja niin 

lampaista kurjimmat, jotka ottivat minusta 

vaarin, tulivat tietämään, että se oli Herran 

sana.

LUUKKAAN 2:25 Ja katso, Jerusalemissa oli 

mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas 

ja jumalinen mies, joka odotti Israelin 

lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen 

päällänsä.

LUUKKAAN 2:38 Ja juuri sillä hetkellä hän 

tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta 

kaikille, jotka odottivat Jerusalemin 

lunastusta.

LUUKKAAN 21:5 Ja kun muutamat puhuivat 

pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja 

temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän:

6 "Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, 

ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan 

jaottamatta".

LUUKKAAN 21:32 Totisesti minä sanon teille: 

tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki 

tapahtuu.

LUUKKAAN 23:51 Tämä oli kotoisin 

juutalaisten kaupungista Arimatiasta, ja hän 

odotti Jumalan valtakuntaa.

LUUKKAAN 24:49 Ja katso, minä lähetän teille 

sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta 

te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän 

päällenne puetaan voima korkeudesta."

KIRJE ROOMALAISILLE 9:3 Sillä minä 

soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta 

veljieni hyväksi, jotka ovat minun 

sukulaisiani lihan puolesta,

4 ovat israelilaisia: heidän on lapseus ja 

kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja 

jumalanpalvelus ja lupaukset;

5 heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan 

puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, 

ylistetty iankaikkisesti, amen!

KIRJE ROOMALAISILLE 11:7 Miten 

siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei 

ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen 

saavuttaneet; muut ovat paatuneet,

8 niinkuin kirjoitettu on: "Jumala on antanut 

heille uneliaisuuden hengen, silmät, etteivät 

he näkisi, ja korvat, etteivät he kuulisi, tähän 
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päivään asti".

9 Ja Daavid sanoo: "Tulkoon heidän pöytänsä 

heille paulaksi ja ansaksi ja lankeemukseksi 

ja kostoksi,

10 soetkoot heidän silmänsä, etteivät he näkisi; 

ja paina yhäti heidän selkänsä kumaraan".

11 Minä siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä 

varten kompastuneet, että lankeaisivat? Pois 

se! Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli 

pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät 

kiivauteen.

12 Mutta jos heidän lankeemuksensa on 

maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa 

pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa 

enemmän heidän täyteytensä!

KIRJE GALATALAISILLE 3:16 Mutta nyt 

lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen 

siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", 

ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: 

"Ja sinun siemenellesi", joka on Kristus.

17 Minä tarkoitan tätä: Jumalan ennen 

vahvistamaa testamenttia ei neljänsadan 

kolmenkymmenen vuoden perästä tullut 

laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen 

mitättömäksi.

18 Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää 

tulisikaan lupauksesta. Mutta Aabrahamille 

Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta.

KIRJE HEPREALAISILLE 7:22 niin on 

myös se liitto parempi, jonka takaajaksi 

Jeesus on tullut.

KIRJE HEPREALAISILLE 8:8 Sillä 

moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät 

tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen 

Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa 

uuden liiton,

9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein 

heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä 

tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois 

Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet 

minun liitossani, ja niin en minäkään heistä 

huolinut, sanoo Herra.

10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen 

Israelin heimon kanssa näiden päivien 

jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini 

heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän 

sydämiinsä, ja niin minä olen heidän 

Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan 

eikä veli veljeään sanoen: `Tunne Herra`; 

sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, 

tuntevat minut.

12 Sillä minä annan anteeksi heidän 

vääryytensä enkä enää muista heidän 

syntejänsä."

13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut 

ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta 

se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä 

häviämistään.

Katso myös: Psalmit 89:40; Jesaja 8:17; Jesaja 26:8,9; Jeremia 
14:21; Jeremia 31:31,32; Hesekiel 7:20-22; Hesekiel 16:59-61; 
Hesekiel 24:21; Daniel 9:26; Miika 7:7; Luukkaan 24:49-53.

F05 Messias petetään.

SAKARJA 11:12 Sitten minä sanoin heille: 

"Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa 

minulle palkkani; jollei, niin olkaa 

antamatta". Niin he punnitsivat minun 

palkakseni kolmekymmentä hopearahaa.

13 Ja Herra sanoi minulle: "Viskaa se 

savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka 

arvoiseksi he ovat minut arvioineet". Niin 

minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa 

ja viskasin ne Herran huoneeseen 

savenvalajalle.
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MATTEUKSEN 26:14 Silloin meni 

yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas 

Iskariot, ylipappien luo

15 ja sanoi: "Mitä tahdotte antaa minulle, 

niin minä saatan hänet teidän käsiinne?" 

Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä 

hopearahaa.

16 Ja siitä hetkestä hän etsi sopivaa tilaisuutta 

kavaltaaksensa hänet.

MATTEUKSEN 27:3 Kun Juudas, 

hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli 

tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne 

kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja 

vanhimmille

4 ja sanoi: "Minä tein synnin, kun kavalsin 

viattoman veren". Mutta he sanoivat: "Mitä 

se meihin koskee? Katso itse eteesi."

5 Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti 

sieltä, meni pois ja hirttäytyi.

6 Niin ylipapit ottivat hopearahat ja 

sanoivat: "Ei ole luvallista panna näitä 

temppelirahastoon, koska ne ovat veren 

hinta".

7 Ja neuvoteltuaan he ostivat niillä 

savenvalajan pellon muukalaisten 

hautausmaaksi.

8 Sentähden sitä peltoa vielä tänäkin päivänä 

kutsutaan Veripelloksi.

9 Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu 

profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo: "Ja 

he ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa, 

hinnan siitä arvioidusta miehestä, jonka he 

olivat israelilaisten puolesta arvioineet, 1)

10 ja antoivat ne savenvalajan pellosta, niinkuin 

Herra oli minun kauttani käskenyt".

1) Lainattuja sanoja ei löydy Jeremian 

kirjasta, mutta ne löytyvät Sakarjan kirjasta; 

Erilaiset oletukset on luotu ristiriitojen yhteen 

sovittamiseksi.  Yleisin mielipide näyttää 

olevan, että evankelista jätti profeetan nimen 

alunperi pois ja että myöhempi kopioija lisäsi 

Jeremian nimen. Vanhat viisaat sanoivat 

ennen: "Jeremian haamu asuu Sakarjaassa."

F03 Messias torjutaan.

F08 Messiaan kuolemn yksityiskohdat.

G04 Messias antaa Pyhän Henkensä.

H01 Messiaan tuleminen ennustettu.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

SAKARJA 12:1-2

SAKARJA 12:3 Ja sinä päivänä minä teen 

Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: 

kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin 

itsensä; ja kaikki maan kansakunnat 

kokoontuvat sitä vastaan.

SAKARJA 12:4-7

SAKARJA 12:8 Sinä päivänä on Herra 

suojaava Jerusalemin asukkaita; ja 

kompastuvainen heidän seassansa on sinä 

päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin 

suku on oleva niinkuin jumal'olento, 

niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä.

9 Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää 

kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät 

Jerusalemia vastaan.

10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle 

ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja 

rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka 

he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, 

niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat 

häntä katkerasti, niinkuin murehditaan 

katkerasti esikoista.

SAKARJA 12:11-14
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JOHANNEKSEN 19:34 vaan yksi 

sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen 

kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä.

35 Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen 

todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta 

puhuvansa, että tekin uskoisitte.

36 Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi 

toteen: "Älköön häneltä luuta rikottako".

37 Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: "He luovat 

katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet".

APOSTOLIEN TEOT 2:17 `Ja on tapahtuva 

viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä 

vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja 

teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, 

ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja 

vanhuksenne unia uneksuvat.

18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle 

minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he 

ennustavat.

APOSTOLIEN TEOT 2:23 hänet, joka teille 

luovutettiin, Jumalan ennaltamäärätyn 

päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan, te 

laista tietämättömien miesten kätten kautta 

naulitsitte ristille ja tapoitte.

24 Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman 

kivuista, niinkuin ei ollutkaan mahdollista, 

että kuolema olisi voinut hänet pitää.

APOSTOLIEN TEOT 2:33 Koska hän siis on 

Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja 

on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, 

on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette 

ja kuulette.

APOSTOLIEN TEOT 2:36 Varmasti tietäköön 

siis koko Israelin huone, että Jumala on 

hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän 

Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."

37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston 

sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille 

apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän 

pitää tekemän?"

38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää 

parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen 

Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne 

anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän 

Hengen lahjan.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:7 Katso, 

hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat 

nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet 

lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat 

vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, 

amen.

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Apostolien Teot 10:45; Apostolien 
Teot 11:15; Kirje Titukselle 3:5,6.

E04 Messiaan voitto synnistä.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

SAKARJA 13:1 Sinä päivänä on Daavidin 

suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin 

lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.

2 Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä 

hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä 

niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja 

saastaisuuden hengen minä ajan maasta 

pois.

HESEKIEL 36:25 Ja minä vihmon teidän 

päällenne puhdasta vettä, niin että te 

puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne 

ja kaikista kivijumalistanne minä teidät 

puhdistan.

JOHANNEKSEN 1:29 Seuraavana päivänä 
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hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: 

"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 

maailman synnin!

ENSIMMÄINEN KIRJE KORINTTILAISILLE 

6:11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; 

mutta te olette vastaanottaneet peson, te 

olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut 

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

KIRJE TITUKSELLE 3:5 pelasti hän 

meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme 

tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan 

uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen 

uudistuksen kautta,

6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti 

meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen 

Kristuksen kautta,

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE 

1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, 

niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä 

on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen 

Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa 

meidät kaikesta synnistä.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 

1:5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta 

todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten 

esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! 

Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt 

meidät synneistämme verellänsä

JOHANNEKSEN ILMESTYS 7:13 Ja yksi 

vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä 

ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin 

puetut, ja mistä he ovat tulleet?"

14 Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät 

sen". Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, 

jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja 

he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne 

Karitsan veressä.

Katso myös: #1; #2; #5; Hesekiel 37:23-26; Hoosea 2:17; Hoosea 
14:8; Sefanja 1:3,4; Kirje Efesolaisille 5:25-27; Kirje Heprealaisille 

9:13,14; Johanneksen 5:6.

 

F01 Messiaan kuolema ennustetaan.

F06 Messias jätetään yksin.

SAKARJA 13:7 Heräjä, miekka, minun 

paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni 

vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, 

ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä 

käännän jälleen käteni pienimpiä kohden.

MATTEUKSEN 26:31 Silloin Jeesus sanoi 

heille: "Tänä yönä te kaikki loukkaannutte 

minuun; sillä kirjoitettu on: 'Minä lyön 

paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan'.

MATTEUKSEN 26:56 Mutta tämä kaikki 

on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset 

kävisivät toteen." Silloin kaikki opetuslapset 

jättivät hänet ja pakenivat.

MARKUKSEN 14:27 Ja Jeesus sanoi 

heille: "Kaikki te loukkaannutte, sillä 

kirjoitettu on: `Minä lyön paimenta, ja 

lampaat hajotetaan`.

MARKUKSEN 14:50 Niin he kaikki 

jättivät hänet ja pakenivat.

JOHANNEKSEN 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.
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JOHANNEKSEN 17:12 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.

JOHANNEKSEN 18:7 Niin hän taas 

kysyi heiltä: "Ketä te etsitte?" He sanoivat: 

"Jeesusta, Nasaretilaista".

8 Jeesus vastasi: "Minähän sanoin teille, että 

minä se olen. Jos te siis minua etsitte, niin 

antakaa näiden mennä";

9 että se sana kävisi toteen, jonka hän oli 

sanonut: "En minä ole kadottanut ketään 

niistä, jotka sinä olet minulle antanut".

Katso myös: Jesaja 5:1-5; Jesaja 27:1,2; Matteuksen 18:10-14; 
Apostolien Teot 2:23.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

SAKARJA 13:8 Ja näin on käyvä koko 

maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä 

hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas 

osa siitä jää jäljelle.

9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; 

minä sulatan heidät, niinkuin hopea 

sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin 

kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun 

nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: 

"Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, 

minun Jumalani".

MATTEUKSEN 21:43 Sentähden minä 

sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan 

teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee 

sen hedelmiä.

44 Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, 

mutta jonka päälle se kaatuu, sen se 

murskaa."

MATTEUKSEN 24:2 Niin hän vastasi 

ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? 

Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä 

kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."

MATTEUKSEN 24:21 Sillä silloin on 

oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole 

ollut maailman alusta hamaan tähän asti 

eikä milloinkaan tule.

22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään 

liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne 

päivät lyhennetään.

LUUKKAAN 21:24 ja he kaatuvat miekan terään, 

heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen 

sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain 

tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 8:7 Ja 

ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan; niin 

tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne 

heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata 

paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki 

vihanta ruoho paloi.

8 Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan; niin 

heitettiin mereen ikäänkuin suuri, tulena 

palava vuori; ja kolmas osa merta muuttui 

vereksi,

9 ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja 

joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista 

hukkui.

10 Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan; niin 

putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin 

tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen 

osaan niistä, ja vesilähteisiin.
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11 Ja tähden nimi oli Koiruoho. Ja kolmas 

osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon 

ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi 

käynyt.

12 Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kolmas osa auringosta ja kolmas osa kuusta 

ja kolmas osa tähdistä lyötiin vitsauksella, 

niin että kolmas osa niistä pimeni ja päivä 

kolmannelta osaltaan oli valoton, ja niin 

myös yö.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 16:19 Ja se 

suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja 

kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri 

Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, 

niin että hän antoi sille vihansa kiivauden 

viinimaljan.

Katso myös: #1; #2; #5; Psalmit 66:10-12; Matteuksen 23:35-37; 
Luukkaan 19:41-44; Luukkaan 21:20-24; Luukkaan 23:28-30; 

Ensimmäinen Kirje Korinttilaisille 3:11-13; Ensimmäinen Kirje 
Tessalonikalaisille 2:15,16; Ensimmäinen Pietarin Kirje 1:6-8; 

Ensimmäinen Pietarin Kirje 4:12,13.

E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H01 Messiaan tuleminen ennustettu.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

. 

SAKARJA 14:1-2

SAKARJA 14:3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle 

ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin 

sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.

4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä 

Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla 

itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä 

länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen 

puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen 

puoli etelään päin.

5 Ja te pakenette minun mäkieni väliseen 

laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on 

ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin 

pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan 

kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun 

Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.

6 Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet 

sammuvat.

7 Se on oleva yhtämittaista päivää - Herralle on 

se tunnettu - ei vaihdu päivä ja yö; ja ehtoolla 

on oleva valoisata.

8 Sinä päivänä elävät vedet virtaavat 

Jerusalemista: toiset puolet niistä Idänmerta 

kohti, toiset puolet Länsimerta kohti. Niin 

on tapahtuva kesät ja talvet.

9 Herra on oleva koko maan kuningas. 

Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen 

nimensä yksi.

SAKARJA 14:10-15

SAKARJA 14:16 Mutta kaikki niiden 

pakanakansain tähteet, jotka ovat 

hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät 

vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen 

rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja 

viettämään lehtimajanjuhlaa.

17 Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy 

ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan 

kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule 

sadetta.

18 Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä 

tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään; vaan 

heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra 

rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät 

tule sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa.

19 Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka 

ja kaikkien niiden pakanakansojen synnin 

palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään 

lehtimajanjuhlaa.

20 Sinä päivänä on oleva hevosten kulkusissa 

kirjoitus: "Pyhitetty Herralle". Ja padat 

Herran temppelissä ovat uhrimaljain 

vertaisia, jotka ovat alttarin edessä.
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21 Ja jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa 

on oleva pyhitetty Herralle Sebaotille, ja 

kaikki uhraajat tulevat ja ottavat niitä ja 

keittävät niissä. Eikä ole enää sinä päivänä 

yhtään kaupustelijaa Herran Sebaotin 

temppelissä.

JESAJA 2:2 Aikojen lopussa on 

Herran temppelin vuori seisova vahvana, 

ylimmäisenä vuorista, kukkuloista 

korkeimpana, ja kaikki pakanakansat 

virtaavat sinne.

3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: 

"Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, 

Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän 

opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme 

hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, 

Jerusalemista Herran sana".

4 Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, 

säätää oikeutta monille kansoille. Niin he 

takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä 

vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa 

vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.

MATTEUKSEN 16:27 Sillä Ihmisen Poika 

on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä 

kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen 

tekojensa mukaan.

MATTEUKSEN 24:35 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.

37 Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on 

Ihmisen Pojan tulemus oleva.

MATTEUKSEN 28:18 Ja Jeesus tuli 

heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 

maan päällä.

JOHANNEKSEN 4:10 Jeesus vastasi ja 

sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan 

lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 

`Anna minulle juoda`, niin sinä pyytäisit 

häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."

JOHANNEKSEN 4:14 mutta joka juo sitä 

vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä 

janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle 

annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, 

joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

JOHANNEKSEN 7:37 Mutta juhlan 

viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja 

huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon 

minun tyköni ja juokoon.

38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään 

on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva 

elävän veden virrat."

39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden 

piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä 

Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei 

vielä ollut kirkastettu.

APOSTOLIEN TEOT 1:10 Ja kun he katselivat 

taivaalle hänen mennessään, niin katso, 

heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä 

valkeissa vaatteissa;

11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te 

seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, 

joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on 

tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen 

taivaaseen menevän."

12 Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, 

jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä 

Jerusalemia, sapatinmatkan päässä.
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JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:13 Ja 

sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, 

ja kymmenes osa kaupunkia kukistui, 

ja maanjäristyksessä sai surmansa 

seitsemäntuhatta henkeä, ja muut 

peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle 

kunnian.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 16:18 Ja tuli 

salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli 

suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri 

maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä 

asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä.

19 Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, 

ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se 

suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan 

edessä, niin että hän antoi sille vihansa 

kiivauden viinimaljan.

20 Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää 

ollut.

21 Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, 

satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset 

pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen 

tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 21:23 Eikä 

kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä 

kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja 

sen lamppu on Karitsa.

24 Ja kansat tulevat vaeltamaan sen 

valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne 

kunniansa.

25 Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei 

siellä ole,

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:1 Ja hän 

näytti minulle elämän veden virran, joka 

kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja 

Karitsan valtaistuimesta.

2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla 

puolilla oli elämän puu, joka kantoi 

kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi 

hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen 

tervehtymiseksi.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:5 Eikä yötä 

ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun 

valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala 

on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja 

iankaikkisesti.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 22:17 Ja Henki 

ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, 

sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja 

joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

Katso myös: #1; #2; #3; #4; #5; Johanneksen Ilmestys 21:1-3.
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E10 Messias on myös Pakanoiden Messias.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

MALAKIA 1:11 Sillä auringon noususta 

hamaan sen laskuun on minun nimeni 

oleva suuri pakanain seassa, ja joka paikassa 

uhrataan ja tuodaan minun nimeni 

kunniaksi puhdas ruokauhri. Sillä minun 

nimeni on oleva suuri pakanain seassa, 

sanoo Herra Sebaot.

JESAJA 66:20 Ja he tuovat kaikki teidän 

veljenne kaikista kansoista uhrilahjana 

Herralle hevosilla, vaunuilla, kantotuoleilla, 

muuleilla ja ratsukameleilla minun pyhälle 

vuorelleni Jerusalemiin, sanoo Herra, 

niinkuin israelilaiset tuovat ruokauhrin 

puhtaassa astiassa Herran temppeliin.

KIRJE ROOMALAISILLE 14:11 Sillä 

kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, 

sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen 

polven notkistuman ja jokaisen kielen 

ylistämän Jumalaa".

KIRJE FILIPPILÄISILLE 2:10 niin että 

kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen 

notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa 

ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja 

niitten, jotka maan alla ovat,

KIRJE HEPREALAISILLE 9:9 Tämä 

on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, 

ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja 

uhreja, jotka eivät kykene tekemään 

täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka 

jumalanpalvelusta toimittaa,

10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja 

erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan 

sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden 

järjestyksen aikaan asti.

11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän 

ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman 

ja täydellisemmän majan kautta, joka 

ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä 

luomakuntaa,

12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren 

kautta, vaan oman verensä kautta kerta 

kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan 

iankaikkisen lunastuksen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 8:3 Ja tuli 

eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen 

pitäen kultaista suitsutusastiaa, ja hänelle 

annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi 

kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle 

alttarille, joka oli valtaistuimen edessä.

4 Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien 

rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan 

eteen.

Katso myös: #1; #4; #5; Psalmit 113:3,4; Jesaja 45:6; Jesaja 59:19.

C02 Messiaan edelläkävijä ilmoitetaan.

MALAKIA 3:1 Katso, minä lähetän 

sanansaattajani, ja hän on valmistava tien 

minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä 

Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te 

halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot.

JESAJA 40:3 Huutavan ääni kuuluu: 

"Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää 

arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme.

MATTEUKSEN 3:3 Sillä hän on 

se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: 

"Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 

'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut 
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hänelle tasaisiksi'."

MATTEUKSEN 11:10 Tämä on se, josta 

on kirjoitettu: 'Katso, minä lähetän enkelini 

sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi 

sinun eteesi'.

11 Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista 

syntyneitten joukosta noussut suurempaa 

kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin 

taivasten valtakunnassa on suurempi kuin 

hän.

MARKUKSEN 1:2 Niinkuin on kirjoitettuna 

profeetta Esaiaan kirjassa: "Katso, minä 

lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on 

valmistava sinun tiesi".

3 "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 

`Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut 

hänelle tasaisiksi`",

4 niin Johannes Kastaja saarnasi 

erämaassa parannuksen kastetta syntien 

anteeksisaamiseksi.

LUUKKAAN 1:76 Ja sinä, lapsukainen, olet 

kutsuttava Korkeimman profeetaksi, sillä 

sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi 

hänen teitään,

77 antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen 

tuntemisen heidän syntiensä 

anteeksisaamisessa,

78 meidän Jumalamme sydämellisen 

laupeuden tähden, jonka kautta meidän 

puoleemme katsoo aamun koitto 

korkeudesta,

79 loistaen meille, jotka istumme pimeydessä 

ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän 

jalkamme rauhan tielle."

LUUKKAAN 7:26 Vai mitä lähditte katsomaan? 

Profeettaako? Totisesti, minä sanon teille: 

hän on enemmän kuin profeetta.

27 Tämä on se, josta on kirjoitettu: `Katso, minä 

lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on 

valmistava tiesi sinun eteesi`.

28 Minä sanon teille: ei ole vaimoista 

syntyneitten joukossa yhtäkään suurempaa 

kuin Johannes; mutta vähäisin Jumalan 

valtakunnassa on suurempi kuin hän.

LUUKKAAN 10:24 Sillä minä sanon teille: 

monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet 

nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, 

ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole 

kuulleet."

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

MALAKIA 3:2 Mutta kuka kestää hänen 

tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, 

kun hän ilmestyy? Sillä hän on niinkuin 

kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua.

3 Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, 

hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi 

kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat 

Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.

4 Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja 

Jerusalemin uhrilahjat niinkuin ammoin 

menneinä päivinä ja muinaisina vuosina.

5 Ja minä lähestyn teitä pitääkseni tuomion 

ja tulen kiiruusti todistajaksi velhoja ja 

avionrikkojia ja väärinvannojia vastaan ja 

niitä vastaan, jotka sortavat palkkalaista 

palkanmaksussa, leskeä ja orpoa ja vääntävät 

vääräksi muukalaisen asian eivätkä pelkää 

minua, sanoo Herra Sebaot.
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16 Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat 

toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja 

kuulee; ja muistokirja kirjoitetaan hänen 

edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa 

pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa 

pitävät.

17 Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, 

jonka minä teen, minun omaisuuteni. Ja 

minä olen heille laupias, niinkuin mies on 

laupias pojallensa, joka häntä palvelee.

18 Ja te näette jälleen, mikä on ero vanhurskaan 

ja jumalattoman välillä, sen välillä, joka 

palvelee Jumalaa, ja sen, joka ei häntä 

palvele.

DANIEL 7:10 Tulivirta vuoti, se kävi ulos 

hänestä; tuhannen tuhatta palveli häntä, 

ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen 

tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui 

tuomiolle, ja kirjat avattiin.

MATTEUKSEN 3:10 Jo on kirves pantu 

puitten juurelle; jokainen puu, joka ei 

tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja 

heitetään tuleen.

11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, 

mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on 

minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä 

en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa 

teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

12 Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän 

puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa 

nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa 

sammumattomassa tulessa."

MATTEUKSEN 12:35 Hyvä ihminen 

tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha 

ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa.

36 Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta 

sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää 

heidän tekemän tili tuomiopäivänä.

37 Sillä sanoistasi sinut julistetaan 

vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan 

syylliseksi."

JOHANNEKSEN 12:48 Joka katsoo minut 

ylen eikä ota vastaan minun sanojani, 

hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka 

minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet 

viimeisenä päivänä.

JOHANNEKSEN 17:24 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.

KIRJE EFESOLAISILLE 5:26 että 

hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä 

pesten, sanan kautta,

TOINEN KIRJE TESSALONIKALAISILLE 

1:7 ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon 

yhdessä meidän kanssamme, kun Herra 

Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien 

kanssa

8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät 

tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän 

Herramme Jeesuksen evankeliumille.

KIRJE TITUKSELLE 2:14 hänen, joka antoi 

itsensä meidän edestämme lunastaakseen 

meidät kaikesta laittomuudesta ja 

puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi 

kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.
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ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE 

2:5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä 

hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, 

uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka 

Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle 

mieluisia.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:6 ja 

tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi 

Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja 

voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät 

saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet 

lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat 

vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, 

amen.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 6:17 Sillä 

heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka 

voi kestää?"

JOHANNEKSEN ILMESTYS 15:4 Kuka ei 

pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? 

Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat 

tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun 

vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."

Katso myös: #1; #2; #5; Malakia 4:1; Aamos 5:18-20; Matteuksen 
23:13-35; Luukkaan 3:9,17; Luukkaan 12:49; Johanneksen 4:23,24; 

Kirje Roomalaisille 11:5-10; Kirje Heprealaisille 10:28-30; Kirje 
Heprealaisille 12:25,26.

H02 Messias tuomitsee tulevaisuudessa.

H03 Messiaan tuleva Valtakunta.

H09 Hänen kansansa tulevaisuuden profetia.

MALAKIA 4:1 Sillä katso: se päivä on 

tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat 

ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta 

on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se 

päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, 

niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa.

2 Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, 

on koittava vanhurskauden aurinko ja 

parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos 

ja hypitte kuin syöttövasikat

3 ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat 

tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä 

päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra 

Sebaot.

4 Muistakaa minun palvelijani Mooseksen 

laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin 

koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi.

MATTEUKSEN 3:12 Hänellä on 

viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa 

puimatanterensa ja kokoaa nisunsa 

aittaan, mutta ruumenet hän polttaa 

sammumattomassa tulessa."

LUUKKAAN 1:50 ja hänen laupeutensa pysyy 

polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät.

JOHANNEKSEN 1:4 Hänessä oli elämä, 

ja elämä oli ihmisten valkeus.

5 Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei 

sitä käsittänyt.

JOHANNEKSEN 3:19 Mutta tämä on 

tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja 

ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin 

valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.

JOHANNEKSEN 8:12 Niin Jeesus taas 

puhui heille sanoen: "Minä olen maailman 

valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä 

vaella, vaan hänellä on oleva elämän 

valkeus".

APOSTOLIEN TEOT 13:26 Miehet, veljet, 
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te Aabrahamin suvun lapset, ja te, jotka 

Jumalaa pelkäätte, meille on tämän 

pelastuksen sana lähetetty.

KIRJE ROOMALAISILLE 16:20 Ja rauhan 

Jumala on pian musertava saatanan teidän 

jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo 

olkoon teidän kanssanne.

TOINEN KIRJE TESSALONIKALAISILLE 

1:8 tulen liekissä ja kostaa niille, 

jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole 

kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen 

evankeliumille.

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:15 Ja 

seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin 

kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 

"Maailman kuninkuus on tullut meidän 

Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän 

on hallitseva aina ja iankaikkisesti".

JOHANNEKSEN ILMESTYS 11:18 Ja 

pakanakansat ovat vihastuneet, mutta 

sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika 

tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun 

palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, 

jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille 

ja suurille, ja turmella ne, jotka maan 

turmelevat."

Katso myös: #1; #2; #5; Jesaja 50:10; Jesaja 66:1,2; Toinen 
Pietarin Kirje 3:7.

C02 Messiaan edelläkävijä ilmoitetaan.

D02 D. Messias Profeettana.

E23 Messias käännyttää kansansa.

MALAKIA 4:5 Katso, minä lähetän teille 

profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran 

päivä, se suuri ja peljättävä.

6 Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet 

lasten puoleen ja lasten sydämet heidän 

isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi 

maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.

MATTEUKSEN 11:13 Sillä kaikki 

profeetat ja laki ovat ennustaneet 

Johannekseen asti;

14 ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, 

joka oli tuleva.

MATTEUKSEN 17:11 Jeesus vastasi ja 

sanoi: "Elias tosin tulee ja asettaa kaikki 

kohdalleen.

12 Mutta minä sanon teille, että Elias on jo 

tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä, vaan 

tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Samoin myös 

Ihmisen Poika saa kärsiä heiltä."

13 Silloin opetuslapset ymmärsivät hänen 

puhuneen heille Johannes Kastajasta.

LUUKKAAN 1:16 Ja hän kääntää monta 

Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, 

tykö.

17 Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä 

ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet 

lasten puoleen ja tottelemattomat 

vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle 

toimittaaksensa valmistetun kansan."

JOHANNEKSEN 1:14 Ja Sana tuli 

lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja 

me katselimme hänen kirkkauttansa, 
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senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella 

Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja 

totuutta.

15 Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: 

"Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka 

minun jälkeeni tulee, on ollut minun 

edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin 

minä."

16 Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme 

saaneet, ja armoa armon päälle.

17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; 

armo ja totuus on tullut Jeesuksen 

Kristuksen kautta.

APOSTOLIEN TEOT 3:22 Sillä Mooses on 

sanonut: `Profeetan, minun kaltaiseni, Herra 

Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; 

häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille 

puhuu.

23 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä 

profeettaa kuule, hävitetään kansasta.`

JOHANNEKSEN ILMESTYS 1:16 Ja hänellä 

oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja 

hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä 

miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin 

aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa.

Katso myös: #5; Jesaja 40:3; Malakia 3:1; Matteuksen 13:14-26; 
Matteuksen 23:35-38; Matteuksen 24:27-30; Matteuksen 27:47-49; 
Markuksen 9:11-13; Luukkaan 1:76; Luukkaan 7:26-28; Luukkaan 

19:41-44; Luukkaan 21:22-27; Johanneksen 1:21,25.
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Tanakhin lainaukset ja merkinnät 

Evankeliumeissa ja Apostolien Teoissa

MATTEUKSEN

1:23 Jesaja 7:14

2:6 Miika 5:1

2:15 Hoosea 11:1

2:18 Jeremia 31:15

2:23 Neljäs Mooseksen 6:13; 

 Psalmit 69:9,10;

 Jesaja 53:2

3:3 Jesaja 40:3

4:4       Viides Mooseksen 8:3

4:6 Psalmit 91:11,12

4:10         Viides Mooseksen 6:13,14; 

 Viides Mooseksen 10:20

4:15,16 Jesaja 9:1,2

4:7 Viides Mooseksen 6:16

5:3 Jesaja 57:15

5:4 Jesaja 61:2,3

5:5 Jesaja 29:19; Jesaja 61:1

5:6 Jesaja 41:17; Jesaja 49:10; 

 Jesaja 55:1-3

5:7 Psalmit 112:4; Miika 6:8

5:8 Psalmit 73:1; Sananlaskut 22:11; 

 Hesekiel  36:25

5:11 Jesaja 66:5

5:12 Jesaja 3:10

5:13 Kolmas Mooseksen 2:13; Job 6:6; 

5:14 Sananlaskut 4:18

5:15 Toinen Mooseksen 25:37

5:16 Jesaja 60:1-3; Jesaja 61:3

5:17 Psalmit 40:7-9; Jesaja 42:21

5:18     Jesaja 40:8; Jesaja 51:6; Psalmit 119:89

5:19    Viides Mooseksen 12:32; 

 Viides Mooseksen 27:26; Daniel 12:3

5:21 Ensimmäinen Mooseksen 9:5,6; 

 Toinen Mooseksen 20:13;

 Viides Mooseksen 5:17

5:23-24   Viides Mooseksen 16:16,17; 

MATTEUKSEN

 Jesaja 1:10-17

5:25 Sananlaskut 25:8

5:27 Toinen Mooseksen 20:14; 

 Viides Mooseksen 5:18

5:31 Viides Mooseksen 24:1

5:33 Kolmas Mooseksen 19:12; 

 Neljäs Mooseksen 30:2

5:34,35 Hoosea 4:15; Sakarja 5:3

5:38 Toinen Mooseksen 21:24

5:42 Viides Mooseksen 15:7-14

5:43 Kolmas Mooseksen 19:18; 

 Psalmit 139:21

5:44 Toinen Mooseksen 23:45

5:48 Kolmas Mooseksen 19:2; 

 Kolmas Mooseksen 20:26

6:2 Psalmit 37:21; Sananlaskut 20:6

6:4 Jesaja 58:10-12

6:5,6 Toinen Kuningasten Kirja 4:33; 

 Daniel 6:10

6:7 Saarnaaja 5:2

6:8 Psalmit 38:10

6:9 Jesaja 63:16; Jesaja 64:8

6:10 Daniel 2:44; Daniel 7:27

6:11 Toinen Mooseksen 16:16-35

6:12 Toinen Mooseksen 34:7; Jesaja 1:18

6:13 Viides Mooseksen 8:2

6:16 Jesaja 58:3-5

6:17 Saarnaaja 9:8; Daniel 10:3

6:19 Psalmit 62:11; Saarnaaja 5:10-14

6:24 Toinen Mooseksen 20:39

6:25 Psalmit 55:23

6:26 Ensimmäinen Mooseksen 1:29-30
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