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Salaisuus I 
 

Room. 16:24–27  

24. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Amen.  

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,  

27. Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja 

iankaikkisesti. Amen. 

 

I Kor. 2:1–10  

Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla 

teille Jumalan todistusta (salaisuutta) julistamaan.  

2. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi 

Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna.  

3. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa 

vavistuksessa,  

4. ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja 

voiman osoittamista,  

5. ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.  

6. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän 

maailman viisautta emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat,  

7. vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on 

edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme,  

8. sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut - sillä jos he olisivat 

sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet -  

9. vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä 

ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä 

rakastavat".  

10. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii 

kaikki, Jumalan syvyydetkin. 

 

Ef. 1:8–10  

8. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja 

ymmärrykseksi,  

9. tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä 

mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä -  

10. siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä 

Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. 

 

Ef. 3:1–13  

Sen takia minä, Paavali, teidän, pakanain, tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, 

notkistan polveni -  

2. olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle 

teitä varten annettu,  

3. että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, 

niinkuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut;  
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4. josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen 

salaisuuteen,  

5. jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, 

niinkuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille:  

6. että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen 

Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta,  

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  

9. ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka 

ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa,  

10. että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten 

hallitusten ja valtojen tietoon  

11. sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa 

Jeesuksessa, meidän Herrassamme,  

12. jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan 

tykö.  

13. Siksi minä pyydän, ettette lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita minä 

teidän tähtenne kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne. 

 

Jeesus puhui 

 

Luukas 4:16–21  

16. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan 

sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan.  

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". 
 

Jesaja 61:1–4  

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 kirkkautensa ilmoitukseksi.  

4. Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot 

paikat; ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen. 
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Jesaja 11:1–9  

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,  

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.  

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. 

 

Aabrahamin siunaus 

 

I Mooses 12:1–3  

Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, 

jonka minä sinulle osoitan.  

2. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, 

ja sinä olet tuleva siunaukseksi.  

3. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja 

sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." 

 

Gal. 3:7–14  

7. Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.  

8. Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat 

uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa kaikki 

kansat tulevat siunatuiksi".  

9. Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin 

kanssa.  

10. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä 

kirjoitettu on: "Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna 

lain kirjassa, niin että hän sen tekee".  

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".  

13. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän 

edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" -  

14. että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me 

niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen. 

 

Herran päivä 

 

Jesaja 13:6–13  

6. Valittakaa, sillä Herran päivä on lähellä, se tulee kuin hävitys Kaikkivaltiaalta.  
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7. Sentähden herpoavat kaikki kädet, ja kaikki ihmissydämet raukeavat.  

8. He peljästyvät, kivut ja tuskat valtaavat heidät, he vääntelehtivät kuin synnyttäjä, 

tuijottavat toisiinsa tyrmistyneinä, kasvot tulenkarvaisina.  

9. Katso, Herran päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, 

tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset.  

10. Sillä taivaan tähdet ja Kalevanmiekat eivät loista valollansa, aurinko on pimeä 

noustessansa, kuu ei kirkkaana kumota.  

11. Minä kostan maanpiirille sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa; 

minä lopetan julkeitten kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden.  

12. Minä teen kuolevaiset harvinaisemmiksi kuin puhdas kulta, ihmiset 

harvinaisemmiksi kuin Oofirin kulta.  

13. Sentähden minä järisytän taivaat, ja maa järkkyy paikaltansa Herran Sebaotin 

kiivaudesta, hänen vihansa hehkun päivänä. 

 

Jooel 2:28–32  

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.  

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 nimeä, pelastuu…  

 

Ap.t. 2:11–22  

11. kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla 

kielellämme Jumalan suuria tekoja."  

12. Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat 

toinen toisellensa: "Mitä tämä mahtaakaan olla?"  

13. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: "He ovat täynnä makeata viiniä".  

14. Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: 

"Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja 

ottakaa minun sanani korviinne.  

15. Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki 

päivästä.  

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.  

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.'  

22. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat… 
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Ap.t. 3:11–26  

11. Ja kun hän yhä pysyttäytyi Pietarin ja Johanneksen seurassa, riensi kaikki kansa 

hämmästyksen vallassa heidän luoksensa niin sanottuun Salomon pylväskäytävään.  

12. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi: "Israelin miehet, 

mitä te tätä ihmettelette, tai mitä te meitä noin katselette, ikäänkuin me omalla 

voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään.  

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.  

14. Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies,  

15. mutta elämän ruhtinaan te tapoitte; hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me 

olemme sen todistajat.  

16. Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, 

jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen 

jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne.  

17. Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, te 

niinkuin teidän hallitusmiehennekin.  

18. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien 

profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän.  

19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,  

20. että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on 

teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.  

21. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen 

kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin 

profeettainsa suun kautta.  

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." 

 

Salaisuus 

 

Kol. 1:18–29  

18. Ja hän (Poika, Jeesus Kristus) 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  

20. ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi 

itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.  

21. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä 

pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut  

22. Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja 

nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,  
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23. jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta 

pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa 

luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.  

24. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen 

ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on 

seurakunta,  

25. jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle 

on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan,  

26. sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, 

mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä,  

27. joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on 

tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.  

28. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä 

kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä 

Kristuksessa.  

29. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka 

minussa voimallisesti vaikuttaa. 

 

Kol. 2:1–3  

Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän 

tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia 

kasvojani nähneet,  

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. 

 

Kol. 4:1–6  

Isännät, tehkää palvelijoillenne, mitä oikeus ja kohtuus vaatii, sillä te tiedätte, että 

teilläkin on Herra taivaassa.  

2. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa,  

3. rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven 

puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna,  

4. että minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee puhua.  

5. Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan, ja ottakaa vaari 

oikeasta hetkestä.  

6. Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän 

tulee itsekullekin vastata. 

 


