JEESUKSESSA KRISTUKSESSA TÄYTTYNEET
ENNUSTUKSET MESSIAASTA
Esitettynä niiden täyttymisjärjestyksessä
PROFEETALLINEN KIRJOITUS

AIHE

1 Moos. 3:15

TÄYTTYMYS
Gal. 4:4

”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja Vaimon siemen
”Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa,
sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on
vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,”
polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä
kantapäähän.”

1 Moos. 12:3

Matt. 1:1

”Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja
kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat
siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”

Aabrahamin
jälkeläinen

1 Moos. 17:19

Luuk. 3:34

”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.’ ”

Iisakin
jälkeläinen

4 Moos. 24:17

”tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Aabrahamin,
tämä Taaran, tämä Naahorin,”

Matt. 1:2

”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.”

Jaakobin
jälkeläinen

1 Moos. 49:10

”Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob,
Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet;”

Luuk. 3:33

”Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä
hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes
tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat.”

Juudan
heimosta

Jes. 9:6

”tämä Aminadabin, tämä Adminin, tämä Arnin, tämä
Esromin, tämä Faareen, tämä Juudan,”

Luuk. 1:32, 33

”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.”

Ps. 45:7, 8

”Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin
pojan, syntykirja.”

Daavidin
valtaistuimen
perijä

102:26-28

”Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja
iankaikkisesti; sinun valtakuntasi valtikka on
oikeuden valtikka. Sinä rakastat vanhurskautta ja
vihaat vääryyttä; sentähden on Jumala, sinun
Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin
sinun osaveljiäsi.”
”Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun
käsialasi. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne
vanhenevat kaikki kuin vaate; sinä muutat ne,
niinkuin vaatteet muutetaan, ja ne muuttuvat. Mutta
sinä pysyt samana, eivätkä sinun vuotesi lopu.”

”Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman
Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle
Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva
Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen
valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.”

Hebr. 1:8-12
Voideltu ja
iankaikkinen

”mutta Pojasta: ‘Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy
aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on
oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja
vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun
Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin
sinun osaveljiäsi.’ Ja: ‘Sinä, Herra, olet alussa maan
perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja; ne
katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki
niinkuin vaate, ja niinkuin vaipan sinä ne käärit,
niinkuin vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta sinä olet
sama, eivätkä sinun vuotesi lopu.’ ”
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PROFEETALLINEN KIRJOITUS

AIHE

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.”

Luuk. 2:4, 5, 7
Syntynyt
Beetlehemissä

Dan. 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.”

”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. Silloin kävi toteen,
mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka
sanoo: ‘Ääni kuuluu Raamasta, itku ja iso parku;
Raakel itkee lapsiansa eikä lohdutuksesta huoli, kun
heitä ei enää ole.’ ”

Matt. 2:14, 15
Egyptiin
siirtyminen

Jes. 40:3-5
”Huutavan ääni kuuluu: ‘Valmistakaa Herralle tie
erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän
Jumalallemme. Kaikki laaksot korotettakoon,
kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot
tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi.
Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä.
Sillä Herran suu on puhunut.’ ”

”Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti
enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on
Nasaret, neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef
nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi
oli Maria…Niin enkeli sanoi hänelle: ‘Älä pelkää,
Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja
katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun
on annettava hänelle nimi Jeesus.’ ”

Matt. 2:16-18
Lasten surma

Hoos. 11:1
”Kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä, ja
Egyptistä minä kutsuin poikani.”

”Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta
kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava.
Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui
Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.”

Luuk. 1:26, 27, 30, 31
Neitsyestä
syntyminen

Jer. 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.”

”Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin
kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin,
jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin
huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian,
kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana…Ja hän synnytti
pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet
seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.”

Luuk.2:1, 2
Hänen
syntymisajankohtansa

Jes. 7:14
”Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso,
neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa
hänelle nimen Immanuel.”

TÄYTTYMYS

”Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja
lähti Egyptiin. Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan
asti; että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut
profeetan kautta, joka sanoo: ‘Egyptistä minä kutsuin
poikani.’ ”

Luuk. 3:3-6
Valmistettu tie

”Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja
saarnasi
parannuksen
kastetta
syntien
anteeksisaamiseksi, niinkuin on kirjoitettuna profeetta
Esaiaan sanojen kirjassa: ‘Huutavan ääni kuuluu
erämaassa: ‘Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut
hänelle tasaisiksi. Kaikki laaksot täytettäköön, ja
kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, ja mutkat
tulkoot suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi, ja kaikki
liha on näkevä Jumalan autuuden.’ ‘ ”
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PROFEETALLINEN KIRJOITUS

AIHE

Mal. 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.”

Luuk. 7:24, 27
Edelläkävijän
edeltämä

Mal. 4:5, 6
”Katso, minä lähetän teille profeetta Elian,
ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja
peljättävä. 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.”

TÄYTTYMYS
”Kun Johanneksen lähettiläät olivat menneet, rupesi
hän puhumaan kansalle Johanneksesta: ‘Mitä te
lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli
huojuttaa?…Tämä on se, josta on kirjoitettu: ‘Katso,
minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on
valmistava tiesi sinun eteesi.’ ‘ ”

Matt. 11:13, 14
Elian edeltämä

Ps. 2:7

”Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet
Johannekseen asti; ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on
Elias, joka oli tuleva.”

Matt. 3:17

Julistettu
”Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän
”Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: ‘Tämä on
Jumalan
Pojaksi minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.’ ”
lausui minulle: ‘Sinä olet minun poikani, tänä
päivänä minä sinut synnytin.’ ”

Jes. 8:23, 9:1
”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.
Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren
valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa,
niille loistaa valkeus.”

Matt. 4:13-16
Palveleminen
Galileassa

Ps. 78:2-4
”Minä avaan suuni mietelmiin, tuon ilmi
muinaisaikojen arvoituksia. Mitä olemme kuulleet,
minkä olemme saaneet tietää ja mitä isämme ovat
meille kertoneet, sitä me emme heidän lapsiltansa
salaa, vaan me kerromme tulevalle polvelle Herran
ylistettävistä teoista, hänen voimastansa ja
ihmeistänsä, jotka hän on tehnyt.”

Matt. 13:34, 35
Vertauksilla
puhuminen

5 Moos. 18:15
”Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra,
sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun
kaltaiseni; häntä kuulkaa.”

”Ja hän jätti Nasaretin ja meni asumaan
Kapernaumiin, joka on meren rannalla, Sebulonin ja
Naftalin alueella; että kävisi toteen, mikä on puhuttu
profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: ‘Sebulonin maa
ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen
maa, pakanain Galilea - kansa, joka pimeydessä istui,
näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman
maassa ja varjossa, niille koitti valkeus.’ ”
”Tämän kaiken Jeesus puhui kansalle vertauksilla, ja
ilman vertausta hän ei puhunut heille mitään; 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.’ ”

Ap.t. 3:20, 22
Profeetta

”ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty,
Kristuksen Jeesuksen…Sillä Mooses on sanonut:
‘Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille
herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa,
mitä hän teille puhuu.’ ”

Jes. 61:1, 2

Luuk. 4: 18

Särjettyjen
”Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä
hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa sydämien sitoja
nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä
sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja
kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista
vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää,
lohduttamaan kaikkia murheellisia,”

”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, saarnaamaan Herran otollista
vuotta.”

Jes. 53:3

Joh. 1:11

”Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä,
kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä
kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme
minäkään pitäneet.”

Juutalaisten,
Hänen oman
kansansa
hylkäämä

”Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät
ottaneet häntä vastaan.”

Luuk. 23:18
”Niin he huusivat kaikki yhdessä, sanoen: ‘Vie pois
tämä, mutta päästä meille Barabbas!’ ”
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PROFEETALLINEN KIRJOITUS

AIHE

Ps. 110:4
”Herra on vannonut eikä sitä kadu: ‘Sinä olet
pappi iankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen
mukaan.’ ”

Hebr. 5:5, 6
Pappi
Melkisedekin
järjestyksen
mukaan

Sak. 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.”

TÄYTTYMYS
”Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä
ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi
hänelle: ‘Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä
sinut synnytin’; niinkuin hän toisessakin paikassa
sanoo: ‘Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin
järjestyksen mukaan.’ ”

Mark. 11:7, 9, 11
Voittoisa
esiinastuminen

Ps. 8:3

”Ja he toivat varsan Jeesuksen luo ja heittivät
vaatteensa sen päälle, ja hän istui sen selkään. …Ja ne,
jotka kulkivat edellä, ja jotka seurasivat, huusivat:
‘Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran
nimeen!’…Ja hän kulki sisälle Jerusalemiin ja meni
pyhäkköön; ja katseltuaan kaikkea hän lähti niiden
kahdentoista kanssa Betaniaan, sillä aika oli jo
myöhäinen.”

Matt. 21:15, 16

”Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman Lasten ylistämä
”Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne
vastustajaisi tähden, että kukistaisit vihollisen ja
ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat
kostonhimoisen.”
pyhäkössä ja sanoivat: ‘Hoosianna Daavidin pojalle’,
niin he närkästyivät 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’?’ ”

Jes. 53:1
”Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran
käsivarsi ilmoitetaan?”

Joh. 12:37, 38
Ei uskottu

Ps. 41:10
”Ystävänikin, johon minä luotin, joka minun
leipääni söi, nostaa kantapäänsä minua vastaan.”

Luuk. 22:47, 48
Lähiystävän
kavaltama

Sak. 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.”

”Silloin meni yksi niistä kahdestatoista, nimeltä
Juudas Iskariot, ylipappien luo ja sanoi: ‘Mitä tahdotte
antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsiinne?’
Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa.”

Mark. 14:57, 58
Väärien
todistajien
syyttämä

Jes. 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.”

”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. Mutta Jeesus sanoi
hänelle: ‘Juudas, suunantamisellako sinä Ihmisen
Pojan kavallat?’ ”

Matt. 26:14, 15
Kavallettu
kolmestakymmenestä
hopearahasta

Ps. 35:11
”Väärät todistajat astuvat esiin, he minulta
tutkivat, mitä minä en tiedä.”

”Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa
heidän nähtensä, eivät he uskoneet häneen, että kävisi
toteen profeetta Esaiaan sana, jonka hän on sanonut:
‘Herra, kuka uskoo meidän saarnamme, ja kenelle
Herran käsivarsi ilmoitetaan?’ ”

”Niin muutamat nousivat ja todistivat väärin häntä
vastaan, sanoen: ‘Me olemme kuulleet hänen sanovan:
‘Minä hajotan maahan tämän käsillä tehdyn temppelin
ja rakennan kolmessa päivässä toisen, joka ei ole
käsillä tehty.’ ‘ ”

Mark. 15:4, 5
Vaiti
syytettäessä

”Niin Pilatus taas kysyi häneltä sanoen: ‘Etkö vastaa
mitään? Katso, kuinka paljon syytöksiä he tekevät
sinua vastaan.’ Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään,
niin että Pilatus ihmetteli.”
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PROFEETALLINEN KIRJOITUS

AIHE

Jes. 50:6

TÄYTTYMYS
Matt. 26:67

”Selkäni minä annoin lyötäväksi, poskieni parran Syljetty ja lyöty
”Silloin he sylkivät häntä silmille ja löivät häntä
revittäväksi, en peittänyt kasvojani pilkalta ja
nyrkillä kasvoihin; ja toiset sivalsivat häntä poskelle.”
syljeltä.”

Ps. 35:19
”Älkööt ne minusta iloitko, jotka syyttä ovat
minun vihamiehiäni; älkööt silmää iskekö, jotka
asiatta minua vihaavat.”

Joh. 15:24, 25
Syyttä vihattu

Jes. 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.”

”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. Mutta se sana oli käyvä
toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: ‘He ovat
vihanneet minua syyttä.’ ”

Room. 5:6, 8
Sijaisuhri

Jes. 53:12

”Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus
oikeaan aikaan jumalattomien edestä…Mutta Jumala
osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus,
kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän
edestämme.”

Mark. 15:27, 28

”Sentähden minä jaan hänelle osan suurten Ristiinnaulittu
”Ja he ristiinnaulitsivat hänen kanssaan kaksi
joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; pahantekijöiden ryöväriä, toisen hänen oikealle ja toisen hänen
kanssa
sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet
vasemmalle puolellensa. Ja niin se kirjoitus kävi
luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien
toteen, joka sanoo: ‘Ja Hän luettiin pahantekijäin
synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.”
joukkoon.’ ”(KJV, engl. käännös)

Sak. 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.”

Joh. 20:27
Lävistetty
käsistä ja
jaloista

Ps. 22:8, 9
”Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua,
levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään:
‘Jätä asiasi Herran haltuun. Hän vapahtakoon
hänet, hän pelastakoon hänet, koska on häneen
mielistynyt.’ ”

Luuk. 23:35
Pilkattu ja
ivattu

Ps. 69:10
”Sillä kiivaus sinun huoneesi puolesta on minut
kuluttanut, ja niiden herjaukset, jotka sinua
herjaavat, ovat sattuneet minuun.”

”Ja kansa seisoi ja katseli. Ja hallitusmiehetkin
ivasivat häntä ja sanoivat: ‘Muita hän on auttanut;
auttakoon itseänsä, jos hän on Jumalan Kristus, se
valittu.’ ”

Room. 15:3
Oli herjattu

Ps. 109:4
”Rakkauteni palkaksi he minua vainoavat, mutta
minä ainoastaan rukoilen.”

”Sitten hän sanoi Tuomaalle: ‘Ojenna sormesi tänne
ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se
minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan
uskovainen.’ ”

”Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan
niinkuin kirjoitettu on: ‘Niiden herjaukset, jotka sinua
herjaavat, ovat sattuneet minuun.’ ”

Luuk. 23:34
Rukoileminen
vihollistensa
puolesta

Ps. 22:18, 19

”Mutta Jeesus sanoi: ‘Isä, anna heille anteeksi, sillä
he eivät tiedä, mitä he tekevät.’ Ja he jakoivat
keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.”

Matt. 27:35, 36

Sotilaat
”Minä voin lukea kaikki luuni; he katselevat
”Ja kun he olivat hänet ristiinnaulinneet, jakoivat he
arpoivat
Hänen keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa.
minua ilkkuen; he jakavat keskenänsä minun
vaatteensa
vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa.”
Sitten he istuutuivat ja vartioivat häntä siellä.”

Ps. 22:2
”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi
olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni
sanoja?”

Matt. 27:46
Jumalan
hylkäämä

”Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi
suurella äänellä sanoen: ‘Eeli, Eeli, lama sabaktani?’
Se on: ‘Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?’ ”
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PROFEETALLINEN KIRJOITUS

AIHE

Ps. 34:21
”Hän varjelee kaikki hänen luunsa: ei yksikään
niistä murru.”

TÄYTTYMYS
Joh. 19:32, 33, 36

Ei murtuneita
luita

Sak. 12:10

”Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin
toiselta ja sitten toiselta hänen kanssaan
ristiinnaulitulta. Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja
näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen
luitaan…Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi
toteen: ‘Älköön häneltä luuta rikottako.’ ”

Joh. 19:34

”Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Hänen kylkensä
”vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen
lävistettiin
Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen
kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä.”
hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat
lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin
valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti,
niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.”

Jes. 53:9
”Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa;
mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei
ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen
suussansa.”

Ps. 16:10

Matt. 27:57-60
Haudattu
rikkaiden
joukkoon

”Mutta illan tultua saapui rikas mies, Arimatiasta
kotoisin, nimeltä Joosef, joka hänkin oli Jeesuksen
opetuslapsi. Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi
Jeesuksen ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen
hänelle. Ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen
liinavaatteeseen ja pani sen uuteen hautakammioonsa,
jonka oli hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti suuren
kiven hautakammion ovelle ja lähti pois.”

Mark. 16:6, 7

”Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan Oli ylösnouseva
”Mutta hän sanoi heille: ‘Älkää peljästykö; te etsitte
etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa.”
Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on
noussut ylös; ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka,
johon he hänet panivat. Mutta menkää ja sanokaa
Ps. 49:16
hänen opetuslapsillensa ja Pietarille: ‘Hän menee
”Mutta minun sieluni Jumala lunastaa tuonelan
teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä,
vallasta, sillä hän ottaa minut huomaansa. Sela.”
niinkuin hän teille sanoi.’ ’ ”

Ps. 68:19
”Sinä astuit ylös korkeuteen, otit vankeja
saaliiksesi, sait ihmisiä lahjaksesi: niskoittelijatkin
joutuvat asumaan Herran Jumalan tykönä.”

Mark. 16:19
Hänen
”Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin
ylösnousemi- hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle
sensa Jumalan puolelle.”
oikealle puolelle

1 Kor. 15:4
”ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista
kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan,”

Ef. 4:8
”Sentähden on sanottu: ‘Hän astui ylös korkeuteen,
hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja
ihmisille.’ ”

William MacDonald

