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Järeitä jakeita 
 

Psalmi 40:6 

6. Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmetekosi ja sinun aivoituksesi meitä 

kohtaan. Ei ole ketään sinun vertaistasi. Niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua, 

niitten paljous on suurempi, kuin luetella taidan. 

 

Psalmi 95:1–7  

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.  

4. Maan syvyydet ovat hänen kädessänsä, ja hänen ovat vuorten kukkulat.  

5. Hänen on meri, sillä hän on sen tehnyt, ja kuiva maa, jonka hänen kätensä ovat 

valmistaneet.  

6. Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme, polvillemme langetkaamme 

Herran, meidän Luojamme, eteen.  

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:  

 

Jeremia 31:35–37 

35. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet 

lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot 

pauhaavat - Herra Sebaot on hänen nimensä:  

36. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin 

jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan.  

37. Näin sanoo Herra: Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan 

perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken 

sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. 

 

Hebr. 4:14–16  

14. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, 

Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.  

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. 

 

Hebr. 7:23–28  

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.  

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.  
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28. Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan 

sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi 

tulleen (teleioō). 

 

Jakeessa 26: tullut – ginomai – N971/S1016 

 

 
 

I Kor. 15:20 

20. Mutta nytpä Kristus on noussut (herätetty) kuolleista, esikoisena kuoloon 

nukkuneista. 

 

Tässä jakeessa on myös sana ginomai. Sitä ei ole käännetty ja itse unohdin mainita sen erikseen 

opettaessani tätä. Se siis on syytä lisätä tähän ja ymmärtää merkityksessä syntyä. 

 

 
 

esikoisena kuoloon nukkuneista –syntyi esikoiseksi kuoloon nukkuneista  

 

Jesaja 53:4 ja 5  

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. 

 

Johannes 14:12–14  

12. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä 

niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä 

menen Isän tykö,  

13. ja mitä hyvänsä te anotte (komennatte) minun nimessäni, sen minä teen, että Isä 

kirkastettaisiin Pojassa.  

14. Jos te anotte (komennatte) minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. 
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II Kor. 4:5–7  

5. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me 

teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.  

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.  

7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi 

Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. 

 

Ef. 1:15… 19–23  

Sentähden, kun kuulin teidän uskostanne… en minäkään lakkaa kiittämästä teidän 

tähtenne… rukoillen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, 

kirkkauden Isä… valaisisi teidän ymmärryksenne silmät, että näkisitte, 

19.  mikä on hänen (potentiaalisen) voimansa ylenpalttinen suuruus meitä uskovia 

kohtaan sen hänen (totaalisen) voimansa väkevyyden (selvästi havaittavan) 

vaikutuksen mukaan, 

 20. jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet 

oikealle puolellensa taivaallisissa, 

21. korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja (potentiaalista) 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 pääksi koko 

seurakunnalle, 

23. joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää 

 

Ef. 3:20 ja 21 

20.Mutta hänelle (Jumalalle), joka kykenee (rajattomalla potentiaalisella 

voimallaan) tekemään super-ylenmääräisesti ylitse kaiken, mitä me anomme tai 

ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, 

21. hänelle (Jumalalle) kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta 

kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen. 

 

Filippil. 2:8–11  

8. hän (Kristus Jeesus) 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.  

 

Kol. 1:25b–27  

…täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan,  

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

mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä,  
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27. joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on 

tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.  

 

 


