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Korkeimman suojelus 
 

Psalmi 91:1 ja 2  

Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy,  

2. se sanoo: "Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä 

turvaan (luotan)". 

 

suojassa – sēh’-ther – S5643 – Tämä on salainen turvapaikka tai suojainen piilopaikka 

 

Psalmi 27:3 – 5  

3. Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi; vaikka 

sota nousisi minua vastaan, siinäkin minä olisin turvassa.  

4. Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän: että saisin asua Herran huoneessa 

kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä.  

5. Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, hän suojaa minua telttansa 

suojassa, korottaa minut kalliolle.  

 

Psalmi 32:7 

7. Sinä olet minun suojani (piilopaikkani), sinä varjelet minut hädästä, sinä 

ympäröitset minut pelastuksen riemulla. Sela. 

 

Psalmi 119:114 

114. Sinä olet minun suojani (kätköpaikkani) ja kilpeni, sinun sanaasi minä panen 

toivoni. 

 

Matteus 4:5 – 7  

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'." 

 

Kol. 1:27 

27. (hänen pyhillensä), joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain 

keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo. 

 

Psalmi 91:10 – 12  

10. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus (rutto, kulkutauti, pandemia) lähesty 

sinun majaasi.  

11. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.  

12. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. 

 

Psalmi 91:5 – 7  

5. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta,  

6. et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee.  

7. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se 

sinuun satu. 
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Johannes 8:58 ja 59  

58. Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham 

syntyi, olen minä ollut".  

59. Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti 

pyhäköstä. 

 

Johannes 8:28 ja 29  

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." 

 

Johannes 15:10 

10. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä 

olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. 

 

Johannes 20:19 – 22  

19. Samana päivänä, viikon ensimmäisenä (sunnuntaina), myöhään illalla, kun 

opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja 

seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"  

20. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset 

iloitsivat nähdessään Herran. 

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. 

 

Psalmi 25:4 ja 5 

4. Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi.  

5. Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni 

Jumala. Sinua minä odotan kaiken päivää. 

 

Psalmi 119:114 

114. Sinä olet minun suojani (kätköpaikkani) ja kilpeni, sinun sanaasi minä panen 

toivoni. 

 

Kol. 2:2 ja 3 

2. että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta 

omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan 

Jumalan salaisuuden, Kristuksen,  

3. jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. 


