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Moos. 1:39
Tämä on Jumalan työ ja kirkkaus.

Tilanne
Kun Mooses oli korkealla vuorella, 
Jumala puhui hänen kanssaan kasvo-
tusten ja selitti ihmiskuntaa koskevan 
iankaikkisen tarkoituksensa.

Oppi tai periaate
Taivaallisen Isän suunnitelma tarjoaa 
meille keinon elää ikuisesti ja tulla 
Hänen kaltaisikseen.

Soveltaminen käytäntöön
Kuinka sinä voit auttaa Jumalaa Hänen 
työssään? Kuinka voit auttaa muita 
tavoittelemaan iankaikkista elämää?

Abr. 3:22–23
Abraham valittiin ennen kuin hän 
syntyi.

Tilanne
Jumala kertoi Abrahamille hengistä 
ennen kuolevaisuutta.

Oppi tai periaate
Ennen syntymäämme me elimme 
Jumalan luona, ja Hän valitsi jaloja ja 
suuria lapsiaan tulemaan hallitsijoiksi 
ja johtajiksi täällä maan päällä.

Soveltaminen käytäntöön
Kuinka tieto siitä, että Jumala tunsi 
sinut ennen kuin synnyit, innoittaa 
sinua seuraamaan Häntä kuolevaisuu-
den aikana?

Moos. 7:18
Siion – yksi sydän ja yksi mieli van-
hurskaudessa

Tilanne
Suuren jumalattomuuden aikana 
Henok opetti evankeliumia ja perusti 
vanhurskaan kaupungin.

Oppi tai periaate
Herran kansa on yhtenäinen, elää van-
hurskaasti ja pitää huolta toisistaan.

Soveltaminen käytäntöön
Miten sinä voit luoda ykseyttä, edistää 
vanhurskautta ja auttaa apua tarvitse-
via perheessäsi ja seurakunnassasi?

1. Moos. 1:26–27
Jumala on luonut ihmiset kuvakseen.

Tilanne
Luomiskertomus kertoo Aadamin ja 
Eevan asettamisesta maan päälle.

Oppi tai periaate
Ihmiset on luotu Jumalan kuvaksi, ja 
heidän hallintaansa on annettu kaikki 
eläimet ja luontokappaleet maan 
päällä.

Soveltaminen käytäntöön
Sinä olet Jumalan lapsi, joka on luotu 
Hänen kuvakseen. Kun rukoilet 
taivaallista Isää, muista, että Hän on 
rakastava Isä.

1. Moos. 2:24
Aviomiehen ja vaimon tulee olla yhtä.

Tilanne
Luotuaan Eevan Jumala opetti Aada-
mille ja Eevalle, että heidän avioliitos-
saan tulee vallita ykseys.

Oppi tai periaate
Avioliitto miehen ja naisen välillä on 
Jumalan säätämä.

Soveltaminen käytäntöön
Mitä teet nyt valmistautuaksesi tule-
vaan avioliittoon? Mitä tasovaatimuk-
sia noudatat kunnioittaaksesi liittoa 
tulevan puolisosi kanssa?

1. Moos. 39:9
Joosef vastusti kiusausta.

Tilanne
Potifarin vaimo lähenteli toistuvasti 
Joosefia tehdäkseen aviorikoksen.

Oppi tai periaate
Sukupuolinen moraalittomuus on 
synti Jumalaa vastaan.

Soveltaminen käytäntöön
Etsi Nuorten voimaksi - kirjasesta ne taso-
vaatimukset, jotka voivat auttaa sinua 
pysymään siveellisesti puhtaana.

2. Moos. 19:5–6
Teistä tulee pyhä kansa.

Tilanne
Herra kutsui Siinainvuorella israelilai-
sia tulemaan liittokansakseen.

Oppi tai periaate
Jos me tottelemme Herran ääntä ja 
pidämme Hänen liittonsa, niin meistä 
tulee Hänen pyhä kansansa.

Soveltaminen käytäntöön
Mitä aiot tehdä pitääksesi paremmin ne 
liitot, jotka olet solminut Herran kanssa?

2. Moos. 20:3–17
Kymmenen käskyä

Tilanne
Siinainvuorella Herra antoi israelilai-
sille käskyjä palvelijansa Mooseksen 
välityksellä.

Oppi tai periaate
Kun me pidämme kymmenen käskyä, 
me elämme sopusoinnussa Jumalan ja 
ihmisten kanssa.

Soveltaminen käytäntöön
Pohdi kutakin kymmenestä käskystä ja 
sitä, kuinka hyvin noudatat niitä. Päätä 
noudattaa niitä täydellisemmin.

Joos. 24:15
Päätä palvella Herraa.

Tilanne
Joosua opetti israelilaisille, mitä Herra 
oli tehnyt varjellakseen heitä. Hän 
kannusti heitä palvelemaan Herraa.

Oppi tai periaate
Me voimme päättää, palvelemmeko ja 
seuraammeko Herraa vai emme.

Soveltaminen käytäntöön
Mitkä teot elämässäsi ovat osoitus 
valinnastasi palvella Herraa?

1. Sam. 16:7
Herra näkee sydämeen.

Tilanne
Samuel otaksui, että Iisain vanhin 
poika Eliab oli se, jonka Herra oli 
valinnut Israelin uudeksi kuninkaaksi, 
koska Eliab oli kookas ja komea.

Oppi tai periaate
Jumala tuomitsee meidät meidän aja-
tustemme ja halujemme eikä meidän 
ulkomuotomme mukaan.

Soveltaminen käytäntöön
Älä keskity ulkoiseen olemukseen, 
vaan rukoile, että näkisit itsesi ja muut 
siten kuin Jumala näkee teidät.

Ps. 24:3–4
Viattomat kädet ja puhdas sydän

Tilanne
Kiitospsalmissa (laulussa) Jumalalle 
psalminkirjoittaja kysyi, kuka olisi 
kelvollinen seisomaan temppelin 
kaltaisissa pyhissä paikoissa.

Oppi tai periaate
Jos me teemme parannusta ja elämme 
puhdasta elämää, niin me olemme 
kelvollisia ottamaan vastaan temppe-
litoimitukset ja pääsemään selestiseen 
valtakuntaan.

Soveltaminen käytäntöön
Mitä voit tehdä ollaksesi tahraton ja 
puhdas, kun olet tekemisissä median 
ja tekniikan kanssa? Suunnittele, että 
käyt temppelissä säännöllisesti, jos se 
on mahdollista.

Ps. 119:105
Jumalan sana on lamppu, joka valaisee 
askeleeni.

Tilanne
Jumalan lakia koskevassa psalmissa 
(laulussa) psalminkirjoittaja vertasi 
Jumalan sanaa valoon, joka ohjaa meitä 
elämän tiellä.

Oppi tai periaate
Jumalan sana antaa suuntaa elä-
määmme.

Soveltaminen käytäntöön
Etsi vastauksia kysymyksiisi ja johda-
tusta elämääsi, kun tutkit pyhiä kirjoi-
tuksia ja elävien profeettojen sanoja.

Ps. 127:3
Lapset ovat Herran lahja.

Tilanne
Jumalan siunauksia koskeva psalmi 
(laulu) opettaa, että lapset ovat kallis-
arvoinen lahja Jumalalta.

Oppi tai periaate
Lapsia on vaalittava lahjoina Jumalalta.

Soveltaminen käytäntöön
Millä tavoin valmistaudut nyt pyhään 
ja vastuulliseen tehtävään kasvattaa 
omia lapsiasi ja huolehtia heistä?

Sananl. 3:5–6
Turvaa Herraan.

Tilanne
Sananlaskujen kirja sisältää evankeliu-
min periaatteita, runoja ja vertauksia, 
jotka kannustavat vanhurskaaseen 
elämään.

Oppi tai periaate
Jos me turvaamme täysin Jumalaan, 
Hän ohjaa meitä elämässämme.

Soveltaminen käytäntöön
Kuinka voit turvata enemmän Herraan 
ja vähemmän omaan ymmärrykseesi? 
Kuinka saat elämääsi lisää jumalallista 
ohjausta ja tarkoitusta, kun opit kas-
vattamaan luottamustasi Herraan?

Jes. 1:18
Vaikka teidän syntinne ovat verenpu-
naiset

Tilanne
Profeetta Jesajan välityksellä Herra 
kannusti lapsiaan tekemään parannuk-
sen ja tulemaan puhtaiksi.

Oppi tai periaate
Kun me teemme parannuksen, Jeesuk-
sen Kristuksen veri puhdistaa meidät 
synneistämme ja me voimme saada 
täyden anteeksiannon.

Soveltaminen käytäntöön
Jos sinulla on selvittämättömiä syntejä, 
osoita uskoa ja etene parannusproses-
sissa.

Jes. 5:20
Voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi.

Tilanne
Jesaja varoitti israelilaisia siitä surusta 
ja kärsimyksestä, joka heitä kohtaisi 
heidän jumalattomuutensa vuoksi.

Oppi tai periaate
Kun ihmiset edistävät pahaa hyvänä 
ja sanovat hyvää pahaksi, se johtaa 
murheeseen.

Soveltaminen käytäntöön
Milloin olet nähnyt median esittä-
vän pahaa hyvänä ja hyvää pahana? 
Kuinka voit välttyä joutumasta maail-
man väärien ajatustapojen pettämäksi?

Jes. 29:13–14
Ihmeellisiä, hämmästyttäviä ihmetekoja

Tilanne
Jesaja profetoi, että Herra palauttaisi 
evankeliumin myöhempinä aikoina, 
luopumuksen ajan jälkeen.

Oppi tai periaate
Evankeliumin palautus on ihmeellinen 
ihmeteko, joka oikaisee vääriä oppeja 
ja vastaa maailman viisauteen.

Soveltaminen käytäntöön
Kuinka palautettu evankeliumi on 
auttanut sinua pääsemään lähemmäksi 
Herraa?

Jes. 53:3–5
Jeesus Kristus kantoi meidän sairau-
temme ja kärsi meidän syntiemme 
tähden.

Tilanne
Jesaja profetoi Jeesuksen Kristuksen 
elämästä ja sovitustyöstä noin 700 
vuotta ennen Jeesuksen syntymää.

Oppi tai periaate
Jeesus Kristus kärsi meidän syntiemme ja 
murheidemme tähden. Me voimme saada 
anteeksi ja parantua sovituksen ansiosta.

Soveltaminen käytäntöön
Milloin olet tuntenut sovituksen paran-
tavan voiman? Kirjoita päiväkirjaasi tai 
kerro jollekulle, mitä ajattelet Jeesuksesta 
Kristuksesta ja Hänen sovituksestaan.

Jes. 58:6–7
Paaston laki

Tilanne
Kun profeetta Jesaja oli tuonut esiin, 
millä tavoin kansa rikkoi paaston lakia, 
hän opetti heille, mitä ovat paaston 
todelliset tarkoitukset ja siunaukset.

Oppi tai periaate
Paasto auttaa meitä keventämään omia 
ja muiden kuormia ja huolehtimaan 
köyhistä.

Soveltaminen käytäntöön
Milloin olet saanut siunauksia paas-
tosta? Suunnittele, että paastoat jonkin 
tietyn asian puolesta.

Jes. 58:13–14
Sapatti on Herran pyhä päivä.

Tilanne
Profeetta Jesaja neuvoi ihmisiä pyhittä-
mään sapatin ja opetti, mitä siunauksia 
lepopäivän pyhittäminen tuo.

Oppi tai periaate
Jos me kunnioitamme Jumalaa pyrki-
mällä lepopäivänä tekemään Hänen 
tahtonsa, niin me menestymme.

Soveltaminen käytäntöön
Arvioi sitä, miten pyhität lepopäivän, 
ja mieti, ovatko lepopäivän toimesi 
Jumalan kunniaksi. Pyri palvelemaan 
ja kunnioittamaan Jumalaa paremmin 
Hänen pyhänä päivänään.
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9 Minulla on tässä talossa yhtä
paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä
hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi
sinut, koska olet hänen vaimonsa.
Kuinka minä siis voisin tehdä niin
pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan?

1. Moos. 39:9

26 Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihmi-
nen, tehkäämme hänet kuvaksemme,
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän
meren kaloja, taivaan lintuja, karjae-
läimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä,
joita maan päällä liikkuu.”

27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen,
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mie-
heksi ja naiseksi hän loi heidät.

1. Moos. 1:26–27

22 Nyt Herra oli näyttänyt minulle,
Abrahamille, ne älyt, jotka oli järjestetty
ennen kuin maailma oli; ja kaikkien
näiden joukossa oli monia jaloja ja
suuria;

23 ja Jumala näki nämä sielut, että
he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän
keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä
teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi
niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja
hän näki, että he olivat hyviä; ja hän
sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi
heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä
synnyit.

Abr. 3:22–23

18 Ja Herra kutsui kansaansa
SIIONIKSI, koska sillä oli yksi sydän
ja yksi mieli ja se asui vanhurskau-
dessa; eikä sen keskuudessa ollut köy-
hiä.

Moos. 7:18

39 Sillä katso, tämä on minun työni
ja kirkkauteni – ihmisen kuolematto-
muuden ja iankaikkisen elämän
toteuttaminen.

Moos. 1:39

8 Pidä tämän lainkirjan sanat aina
huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin,
niin pystyt tarkoin noudattamaan
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu.
Silloin sinä menestyt ja onnistut
kaikissa toimissasi.

Joos. 1:8

3 Älkää avioituko näihin kansoihin
kuuluvien kanssa. Älkää myöskään
antako tyttäriänne heille vaimoiksi
älkääkä ottako heidän tyttäriään vai-
moiksi pojillenne,

4 sillä he viettelisivät poikanne luo-
pumaan Herrasta ja palvelemaan vie-
raita jumalia. Jos annatte tämän tapah-
tua, Herra vihastuu teihin ja tekee teis-
tä heti lopun.

5. Moos. 7:3–4

18 Älä kosta omaan kansaasi kuulu-
valle äläkä pidä yllä riitaa hänen
kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.

3. Moos. 19:18

11 Ja Herra puhui Moosekselle
kasvoista kasvoihin, niin kuin ihmi-
nen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten
Mooses palasi leiriin, mutta hänen
palvelijansa, nuori Joosua, Nunin
poika, ei milloinkaan poistunut teltan
läheisyydestä.

2. Moos. 33:11

3 Sinulla ei saa olla muita jumalia.
4 Älä tee itsellesi patsasta äläkä

muutakaan jumalankuvaa, älä siitä,
mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä,
mikä on alhaalla maan päällä, äläkä
siitä, mikä on vesissä maan alla.

7 Älä käytä väärin Herran, Jumalasi,
nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta
sitä, joka käyttää väärin hänen
nimeään.

8 Muista pyhittää lepopäivä.
12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että

saisit elää kauan siinä maassa, jonka
Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 Älä tapa.
14 Älä tee aviorikosta.
15 Älä varasta.
16 Älä todista valheellisesti toista

ihmistä vastaan.
17 Älä tavoittele – – mitään, mikä on

[toisen omaa].

2. Moos. 20:3–17

5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryk-
sesi varaan, vaan turvaa koko sydämes-
täsi Herraan.

6 Missä kuljetkin, pidä hänet mie-
lessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean
tien.

Sananl. 3:5–6

3 Kuka saa nousta Herran vuorelle,
kuka astua pyhään paikkaan?

4 Se, jolla on viattomat kädet ja
puhdas sydän, joka ei valheellisesti
vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa.

Ps. 24:3–4

25 Minä tiedän, että lunastajani elää.
Hän sanoo viimeisen sanan maan
päällä.

26 Ja sitten, kun minun nahkani on
riekaleina ja lihani on riistetty irti,
minä saan nähdä Jumalan.

Job 19:25–26

7 Mutta Herra sanoi Samuelille:
”Älä katso hänen kokoaan ja komeut-
taan, sillä minä en hänestä välitä.
Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen
katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee
sydämen.”

1. Sam. 16:7

15 Mutta jos te ette tahdo palvella
Herraa, niin valitkaa tänä päivänä,
ketä palvelette: haluatteko palvella
niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat
Eufratin toisella puolen, vai amorilais-
ten jumalia, näiden amorilaisten,
joiden maassa te nyt asutte. Minä ja
minun perheeni palvelemme Herraa.

Joos. 24:15

16 Herra sanoo: ”Minä lähetän suu-
ren joukon kalastajia kalastamaan
Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähetän
suuren joukon metsästäjiä kaikille
vuorille, kukkuloille ja kallionrotkoi-
hin metsästämään heitä.”

Jer. 16:16

8 Minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra.

9 Sillä niin korkealla kuin taivas
kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat
minun tieni teidän teittenne yläpuo-
lella ja minun ajatukseni teidän ajatus-
tenne yläpuolella.

Jes. 55:8–9

3 Hyljeksitty hän oli, ihmisten torju-
ma, kipujen mies, sairauden tuttava,
josta kaikki käänsivät katseensa pois.
Halveksittu hän oli, me emme häntä
minään pitäneet.

4 Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sai-
rautemme. Omista teoistaan me us-
koimme hänen kärsivän rangaistusta,
luulimme Jumalan häntä niistä lyövän
ja kurittavan,

5 vaikka meidän rikkomuksemme
olivat hänet lävistäneet ja meidän
pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi
rauha, hänen haavojensa hinnalla me
olemme parantuneet.

Jes. 53:3–5

13 Herra sanoi: – Koska tämä kansa
lähestyy minua vain suullaan ja kun-
nioittaa minua vain huulillaan, koska
sen sydän on vetäytynyt minusta
kauas ja koska sen kuuliaisuus minua
kohtaan on vain opittujen ihmiskäs-
kyjen noudattamista,

14 niin minä teen uudelleen tälle
kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä
ihmetekoja, ja sen viisaiden viisaus
häviää ja sen ymmärtäväisten ym-
märrys katoaa.

Jes. 29:13–14

18 – Tulkaa, selvittäkäämme miten
asia on, sanoo Herra. – Vaikka teidän
syntinne ovat verenpunaiset, ne tule-
vat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, ne tulevat val-
keiksi kuin puhdas villa.

Jes. 1:18

23 Kuulkaa! Ennen kuin tulee
Herran päivä, suuri ja pelottava, minä
lähetän teille profeetta Elian.

24 Hän kääntää isien sydämet lasten
puoleen ja lasten sydämet isien
puoleen. Silloin en tuomitse maata
perikatoon, kun tulen.

Mal. 3:23–24

8 Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte.
”Mitä me sinulta riistämme?” te
kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja!

9 Kirous on teidän osananne, koska
te kaikki, koko kansa, petätte minua.

10 – Tuokaa täydet kymmenykset
aarrekammioon, jotta temppelissäni
olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä
tavalla, sanoo Herra Sebaot. – Silloin
saatte nähdä, että minä avaan taivaan
ikkunat ja vuodatan teille sateen run-
saan siunauksen.

Mal. 3:8–10

7 Ei Herra Jumala tee mitään ilmoit-
tamatta suunnitelmiaan palvelijoil-
leen, profeetoille.

Aam. 3:7

44 Noiden kuninkaiden aikana on
taivaan Jumala pystyttävä valtakun-
nan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä
valtakuntaa anneta toiselle kansalle.
Se murskaa lopullisesti kaikki nuo
valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti,

45 niin kuin sinä näit, että vuoresta
lähti vierimään kivi käden koskematta
ja murskasi raudan, pronssin, saven,
hopean ja kullan. Suuri Jumala on
ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on
tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys
on oikea.

Dan. 2:44–45

15 Minulle tuli tämä Herran sana:
16 ”Ihminen, ota puusauva ja kirjoi-

ta siihen: ’Juuda ja häneen liittyneet
israelilaiset.’ Ota sitten toinen sauva ja
kirjoita siihen, Efraimin sauvaan:
’Joosef ja häneen liittyneet Israelin
heimot.’

17 Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin
että ne kädessäsi yhdistyvät kuin
yhdeksi ja samaksi sauvaksi.”

Hes. 37:15–17

9 Minulla on tässä talossa yhtä
paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä
hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi
sinut, koska olet hänen vaimonsa.
Kuinka minä siis voisin tehdä niin
pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan?

1. Moos. 39:9

26 Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihmi-
nen, tehkäämme hänet kuvaksemme,
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän
meren kaloja, taivaan lintuja, karjae-
läimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä,
joita maan päällä liikkuu.”

27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen,
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mie-
heksi ja naiseksi hän loi heidät.

1. Moos. 1:26–27

22 Nyt Herra oli näyttänyt minulle,
Abrahamille, ne älyt, jotka oli järjestetty
ennen kuin maailma oli; ja kaikkien
näiden joukossa oli monia jaloja ja
suuria;

23 ja Jumala näki nämä sielut, että
he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän
keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä
teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi
niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja
hän näki, että he olivat hyviä; ja hän
sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi
heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä
synnyit.

Abr. 3:22–23

18 Ja Herra kutsui kansaansa
SIIONIKSI, koska sillä oli yksi sydän
ja yksi mieli ja se asui vanhurskau-
dessa; eikä sen keskuudessa ollut köy-
hiä.

Moos. 7:18

39 Sillä katso, tämä on minun työni
ja kirkkauteni – ihmisen kuolematto-
muuden ja iankaikkisen elämän
toteuttaminen.

Moos. 1:39

8 Pidä tämän lainkirjan sanat aina
huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin,
niin pystyt tarkoin noudattamaan
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu.
Silloin sinä menestyt ja onnistut
kaikissa toimissasi.

Joos. 1:8

3 Älkää avioituko näihin kansoihin
kuuluvien kanssa. Älkää myöskään
antako tyttäriänne heille vaimoiksi
älkääkä ottako heidän tyttäriään vai-
moiksi pojillenne,

4 sillä he viettelisivät poikanne luo-
pumaan Herrasta ja palvelemaan vie-
raita jumalia. Jos annatte tämän tapah-
tua, Herra vihastuu teihin ja tekee teis-
tä heti lopun.

5. Moos. 7:3–4

18 Älä kosta omaan kansaasi kuulu-
valle äläkä pidä yllä riitaa hänen
kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.

3. Moos. 19:18

11 Ja Herra puhui Moosekselle
kasvoista kasvoihin, niin kuin ihmi-
nen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten
Mooses palasi leiriin, mutta hänen
palvelijansa, nuori Joosua, Nunin
poika, ei milloinkaan poistunut teltan
läheisyydestä.

2. Moos. 33:11

3 Sinulla ei saa olla muita jumalia.
4 Älä tee itsellesi patsasta äläkä

muutakaan jumalankuvaa, älä siitä,
mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä,
mikä on alhaalla maan päällä, äläkä
siitä, mikä on vesissä maan alla.

7 Älä käytä väärin Herran, Jumalasi,
nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta
sitä, joka käyttää väärin hänen
nimeään.

8 Muista pyhittää lepopäivä.
12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että

saisit elää kauan siinä maassa, jonka
Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 Älä tapa.
14 Älä tee aviorikosta.
15 Älä varasta.
16 Älä todista valheellisesti toista

ihmistä vastaan.
17 Älä tavoittele – – mitään, mikä on

[toisen omaa].

2. Moos. 20:3–17

5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryk-
sesi varaan, vaan turvaa koko sydämes-
täsi Herraan.

6 Missä kuljetkin, pidä hänet mie-
lessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean
tien.

Sananl. 3:5–6

3 Kuka saa nousta Herran vuorelle,
kuka astua pyhään paikkaan?

4 Se, jolla on viattomat kädet ja
puhdas sydän, joka ei valheellisesti
vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa.

Ps. 24:3–4

25 Minä tiedän, että lunastajani elää.
Hän sanoo viimeisen sanan maan
päällä.

26 Ja sitten, kun minun nahkani on
riekaleina ja lihani on riistetty irti,
minä saan nähdä Jumalan.

Job 19:25–26

7 Mutta Herra sanoi Samuelille:
”Älä katso hänen kokoaan ja komeut-
taan, sillä minä en hänestä välitä.
Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen
katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee
sydämen.”

1. Sam. 16:7

15 Mutta jos te ette tahdo palvella
Herraa, niin valitkaa tänä päivänä,
ketä palvelette: haluatteko palvella
niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat
Eufratin toisella puolen, vai amorilais-
ten jumalia, näiden amorilaisten,
joiden maassa te nyt asutte. Minä ja
minun perheeni palvelemme Herraa.

Joos. 24:15

16 Herra sanoo: ”Minä lähetän suu-
ren joukon kalastajia kalastamaan
Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähetän
suuren joukon metsästäjiä kaikille
vuorille, kukkuloille ja kallionrotkoi-
hin metsästämään heitä.”

Jer. 16:16

8 Minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra.

9 Sillä niin korkealla kuin taivas
kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat
minun tieni teidän teittenne yläpuo-
lella ja minun ajatukseni teidän ajatus-
tenne yläpuolella.

Jes. 55:8–9

3 Hyljeksitty hän oli, ihmisten torju-
ma, kipujen mies, sairauden tuttava,
josta kaikki käänsivät katseensa pois.
Halveksittu hän oli, me emme häntä
minään pitäneet.

4 Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sai-
rautemme. Omista teoistaan me us-
koimme hänen kärsivän rangaistusta,
luulimme Jumalan häntä niistä lyövän
ja kurittavan,

5 vaikka meidän rikkomuksemme
olivat hänet lävistäneet ja meidän
pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi
rauha, hänen haavojensa hinnalla me
olemme parantuneet.

Jes. 53:3–5

13 Herra sanoi: – Koska tämä kansa
lähestyy minua vain suullaan ja kun-
nioittaa minua vain huulillaan, koska
sen sydän on vetäytynyt minusta
kauas ja koska sen kuuliaisuus minua
kohtaan on vain opittujen ihmiskäs-
kyjen noudattamista,

14 niin minä teen uudelleen tälle
kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä
ihmetekoja, ja sen viisaiden viisaus
häviää ja sen ymmärtäväisten ym-
märrys katoaa.

Jes. 29:13–14

18 – Tulkaa, selvittäkäämme miten
asia on, sanoo Herra. – Vaikka teidän
syntinne ovat verenpunaiset, ne tule-
vat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, ne tulevat val-
keiksi kuin puhdas villa.

Jes. 1:18

23 Kuulkaa! Ennen kuin tulee
Herran päivä, suuri ja pelottava, minä
lähetän teille profeetta Elian.

24 Hän kääntää isien sydämet lasten
puoleen ja lasten sydämet isien
puoleen. Silloin en tuomitse maata
perikatoon, kun tulen.

Mal. 3:23–24

8 Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte.
”Mitä me sinulta riistämme?” te
kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja!

9 Kirous on teidän osananne, koska
te kaikki, koko kansa, petätte minua.

10 – Tuokaa täydet kymmenykset
aarrekammioon, jotta temppelissäni
olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä
tavalla, sanoo Herra Sebaot. – Silloin
saatte nähdä, että minä avaan taivaan
ikkunat ja vuodatan teille sateen run-
saan siunauksen.

Mal. 3:8–10

7 Ei Herra Jumala tee mitään ilmoit-
tamatta suunnitelmiaan palvelijoil-
leen, profeetoille.

Aam. 3:7

44 Noiden kuninkaiden aikana on
taivaan Jumala pystyttävä valtakun-
nan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä
valtakuntaa anneta toiselle kansalle.
Se murskaa lopullisesti kaikki nuo
valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti,

45 niin kuin sinä näit, että vuoresta
lähti vierimään kivi käden koskematta
ja murskasi raudan, pronssin, saven,
hopean ja kullan. Suuri Jumala on
ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on
tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys
on oikea.

Dan. 2:44–45

15 Minulle tuli tämä Herran sana:
16 ”Ihminen, ota puusauva ja kirjoi-

ta siihen: ’Juuda ja häneen liittyneet
israelilaiset.’ Ota sitten toinen sauva ja
kirjoita siihen, Efraimin sauvaan:
’Joosef ja häneen liittyneet Israelin
heimot.’

17 Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin
että ne kädessäsi yhdistyvät kuin
yhdeksi ja samaksi sauvaksi.”

Hes. 37:15–17

9 Minulla on tässä talossa yhtä
paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä
hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi
sinut, koska olet hänen vaimonsa.
Kuinka minä siis voisin tehdä niin
pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan?

1. Moos. 39:9

26 Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihmi-
nen, tehkäämme hänet kuvaksemme,
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän
meren kaloja, taivaan lintuja, karjae-
läimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä,
joita maan päällä liikkuu.”

27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen,
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mie-
heksi ja naiseksi hän loi heidät.

1. Moos. 1:26–27

22 Nyt Herra oli näyttänyt minulle,
Abrahamille, ne älyt, jotka oli järjestetty
ennen kuin maailma oli; ja kaikkien
näiden joukossa oli monia jaloja ja
suuria;

23 ja Jumala näki nämä sielut, että
he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän
keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä
teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi
niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja
hän näki, että he olivat hyviä; ja hän
sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi
heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä
synnyit.

Abr. 3:22–23

18 Ja Herra kutsui kansaansa
SIIONIKSI, koska sillä oli yksi sydän
ja yksi mieli ja se asui vanhurskau-
dessa; eikä sen keskuudessa ollut köy-
hiä.

Moos. 7:18

39 Sillä katso, tämä on minun työni
ja kirkkauteni – ihmisen kuolematto-
muuden ja iankaikkisen elämän
toteuttaminen.

Moos. 1:39

8 Pidä tämän lainkirjan sanat aina
huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin,
niin pystyt tarkoin noudattamaan
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu.
Silloin sinä menestyt ja onnistut
kaikissa toimissasi.

Joos. 1:8

3 Älkää avioituko näihin kansoihin
kuuluvien kanssa. Älkää myöskään
antako tyttäriänne heille vaimoiksi
älkääkä ottako heidän tyttäriään vai-
moiksi pojillenne,

4 sillä he viettelisivät poikanne luo-
pumaan Herrasta ja palvelemaan vie-
raita jumalia. Jos annatte tämän tapah-
tua, Herra vihastuu teihin ja tekee teis-
tä heti lopun.

5. Moos. 7:3–4

18 Älä kosta omaan kansaasi kuulu-
valle äläkä pidä yllä riitaa hänen
kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.

3. Moos. 19:18

11 Ja Herra puhui Moosekselle
kasvoista kasvoihin, niin kuin ihmi-
nen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten
Mooses palasi leiriin, mutta hänen
palvelijansa, nuori Joosua, Nunin
poika, ei milloinkaan poistunut teltan
läheisyydestä.

2. Moos. 33:11

3 Sinulla ei saa olla muita jumalia.
4 Älä tee itsellesi patsasta äläkä

muutakaan jumalankuvaa, älä siitä,
mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä,
mikä on alhaalla maan päällä, äläkä
siitä, mikä on vesissä maan alla.

7 Älä käytä väärin Herran, Jumalasi,
nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta
sitä, joka käyttää väärin hänen
nimeään.

8 Muista pyhittää lepopäivä.
12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että

saisit elää kauan siinä maassa, jonka
Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 Älä tapa.
14 Älä tee aviorikosta.
15 Älä varasta.
16 Älä todista valheellisesti toista

ihmistä vastaan.
17 Älä tavoittele – – mitään, mikä on

[toisen omaa].

2. Moos. 20:3–17

5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryk-
sesi varaan, vaan turvaa koko sydämes-
täsi Herraan.

6 Missä kuljetkin, pidä hänet mie-
lessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean
tien.

Sananl. 3:5–6

3 Kuka saa nousta Herran vuorelle,
kuka astua pyhään paikkaan?

4 Se, jolla on viattomat kädet ja
puhdas sydän, joka ei valheellisesti
vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa.

Ps. 24:3–4

25 Minä tiedän, että lunastajani elää.
Hän sanoo viimeisen sanan maan
päällä.

26 Ja sitten, kun minun nahkani on
riekaleina ja lihani on riistetty irti,
minä saan nähdä Jumalan.

Job 19:25–26

7 Mutta Herra sanoi Samuelille:
”Älä katso hänen kokoaan ja komeut-
taan, sillä minä en hänestä välitä.
Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen
katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee
sydämen.”

1. Sam. 16:7

15 Mutta jos te ette tahdo palvella
Herraa, niin valitkaa tänä päivänä,
ketä palvelette: haluatteko palvella
niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat
Eufratin toisella puolen, vai amorilais-
ten jumalia, näiden amorilaisten,
joiden maassa te nyt asutte. Minä ja
minun perheeni palvelemme Herraa.

Joos. 24:15

16 Herra sanoo: ”Minä lähetän suu-
ren joukon kalastajia kalastamaan
Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähetän
suuren joukon metsästäjiä kaikille
vuorille, kukkuloille ja kallionrotkoi-
hin metsästämään heitä.”

Jer. 16:16

8 Minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra.

9 Sillä niin korkealla kuin taivas
kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat
minun tieni teidän teittenne yläpuo-
lella ja minun ajatukseni teidän ajatus-
tenne yläpuolella.

Jes. 55:8–9

3 Hyljeksitty hän oli, ihmisten torju-
ma, kipujen mies, sairauden tuttava,
josta kaikki käänsivät katseensa pois.
Halveksittu hän oli, me emme häntä
minään pitäneet.

4 Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sai-
rautemme. Omista teoistaan me us-
koimme hänen kärsivän rangaistusta,
luulimme Jumalan häntä niistä lyövän
ja kurittavan,

5 vaikka meidän rikkomuksemme
olivat hänet lävistäneet ja meidän
pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi
rauha, hänen haavojensa hinnalla me
olemme parantuneet.

Jes. 53:3–5

13 Herra sanoi: – Koska tämä kansa
lähestyy minua vain suullaan ja kun-
nioittaa minua vain huulillaan, koska
sen sydän on vetäytynyt minusta
kauas ja koska sen kuuliaisuus minua
kohtaan on vain opittujen ihmiskäs-
kyjen noudattamista,

14 niin minä teen uudelleen tälle
kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä
ihmetekoja, ja sen viisaiden viisaus
häviää ja sen ymmärtäväisten ym-
märrys katoaa.

Jes. 29:13–14

18 – Tulkaa, selvittäkäämme miten
asia on, sanoo Herra. – Vaikka teidän
syntinne ovat verenpunaiset, ne tule-
vat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, ne tulevat val-
keiksi kuin puhdas villa.

Jes. 1:18

23 Kuulkaa! Ennen kuin tulee
Herran päivä, suuri ja pelottava, minä
lähetän teille profeetta Elian.

24 Hän kääntää isien sydämet lasten
puoleen ja lasten sydämet isien
puoleen. Silloin en tuomitse maata
perikatoon, kun tulen.

Mal. 3:23–24

8 Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte.
”Mitä me sinulta riistämme?” te
kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja!

9 Kirous on teidän osananne, koska
te kaikki, koko kansa, petätte minua.

10 – Tuokaa täydet kymmenykset
aarrekammioon, jotta temppelissäni
olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä
tavalla, sanoo Herra Sebaot. – Silloin
saatte nähdä, että minä avaan taivaan
ikkunat ja vuodatan teille sateen run-
saan siunauksen.

Mal. 3:8–10

7 Ei Herra Jumala tee mitään ilmoit-
tamatta suunnitelmiaan palvelijoil-
leen, profeetoille.

Aam. 3:7

44 Noiden kuninkaiden aikana on
taivaan Jumala pystyttävä valtakun-
nan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä
valtakuntaa anneta toiselle kansalle.
Se murskaa lopullisesti kaikki nuo
valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti,

45 niin kuin sinä näit, että vuoresta
lähti vierimään kivi käden koskematta
ja murskasi raudan, pronssin, saven,
hopean ja kullan. Suuri Jumala on
ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on
tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys
on oikea.

Dan. 2:44–45

15 Minulle tuli tämä Herran sana:
16 ”Ihminen, ota puusauva ja kirjoi-

ta siihen: ’Juuda ja häneen liittyneet
israelilaiset.’ Ota sitten toinen sauva ja
kirjoita siihen, Efraimin sauvaan:
’Joosef ja häneen liittyneet Israelin
heimot.’

17 Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin
että ne kädessäsi yhdistyvät kuin
yhdeksi ja samaksi sauvaksi.”

Hes. 37:15–17

9 Minulla on tässä talossa yhtä
paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä
hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi
sinut, koska olet hänen vaimonsa.
Kuinka minä siis voisin tehdä niin
pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan?

1. Moos. 39:9

26 Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihmi-
nen, tehkäämme hänet kuvaksemme,
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän
meren kaloja, taivaan lintuja, karjae-
läimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä,
joita maan päällä liikkuu.”

27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen,
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mie-
heksi ja naiseksi hän loi heidät.

1. Moos. 1:26–27

22 Nyt Herra oli näyttänyt minulle,
Abrahamille, ne älyt, jotka oli järjestetty
ennen kuin maailma oli; ja kaikkien
näiden joukossa oli monia jaloja ja
suuria;

23 ja Jumala näki nämä sielut, että
he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän
keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä
teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi
niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja
hän näki, että he olivat hyviä; ja hän
sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi
heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä
synnyit.

Abr. 3:22–23

18 Ja Herra kutsui kansaansa
SIIONIKSI, koska sillä oli yksi sydän
ja yksi mieli ja se asui vanhurskau-
dessa; eikä sen keskuudessa ollut köy-
hiä.

Moos. 7:18

39 Sillä katso, tämä on minun työni
ja kirkkauteni – ihmisen kuolematto-
muuden ja iankaikkisen elämän
toteuttaminen.

Moos. 1:39

8 Pidä tämän lainkirjan sanat aina
huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin,
niin pystyt tarkoin noudattamaan
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu.
Silloin sinä menestyt ja onnistut
kaikissa toimissasi.

Joos. 1:8

3 Älkää avioituko näihin kansoihin
kuuluvien kanssa. Älkää myöskään
antako tyttäriänne heille vaimoiksi
älkääkä ottako heidän tyttäriään vai-
moiksi pojillenne,

4 sillä he viettelisivät poikanne luo-
pumaan Herrasta ja palvelemaan vie-
raita jumalia. Jos annatte tämän tapah-
tua, Herra vihastuu teihin ja tekee teis-
tä heti lopun.

5. Moos. 7:3–4

18 Älä kosta omaan kansaasi kuulu-
valle äläkä pidä yllä riitaa hänen
kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.

3. Moos. 19:18

11 Ja Herra puhui Moosekselle
kasvoista kasvoihin, niin kuin ihmi-
nen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten
Mooses palasi leiriin, mutta hänen
palvelijansa, nuori Joosua, Nunin
poika, ei milloinkaan poistunut teltan
läheisyydestä.

2. Moos. 33:11

3 Sinulla ei saa olla muita jumalia.
4 Älä tee itsellesi patsasta äläkä

muutakaan jumalankuvaa, älä siitä,
mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä,
mikä on alhaalla maan päällä, äläkä
siitä, mikä on vesissä maan alla.

7 Älä käytä väärin Herran, Jumalasi,
nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta
sitä, joka käyttää väärin hänen
nimeään.

8 Muista pyhittää lepopäivä.
12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että

saisit elää kauan siinä maassa, jonka
Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 Älä tapa.
14 Älä tee aviorikosta.
15 Älä varasta.
16 Älä todista valheellisesti toista

ihmistä vastaan.
17 Älä tavoittele – – mitään, mikä on

[toisen omaa].

2. Moos. 20:3–17

5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryk-
sesi varaan, vaan turvaa koko sydämes-
täsi Herraan.

6 Missä kuljetkin, pidä hänet mie-
lessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean
tien.

Sananl. 3:5–6

3 Kuka saa nousta Herran vuorelle,
kuka astua pyhään paikkaan?

4 Se, jolla on viattomat kädet ja
puhdas sydän, joka ei valheellisesti
vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa.

Ps. 24:3–4

25 Minä tiedän, että lunastajani elää.
Hän sanoo viimeisen sanan maan
päällä.

26 Ja sitten, kun minun nahkani on
riekaleina ja lihani on riistetty irti,
minä saan nähdä Jumalan.

Job 19:25–26

7 Mutta Herra sanoi Samuelille:
”Älä katso hänen kokoaan ja komeut-
taan, sillä minä en hänestä välitä.
Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen
katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee
sydämen.”

1. Sam. 16:7

15 Mutta jos te ette tahdo palvella
Herraa, niin valitkaa tänä päivänä,
ketä palvelette: haluatteko palvella
niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat
Eufratin toisella puolen, vai amorilais-
ten jumalia, näiden amorilaisten,
joiden maassa te nyt asutte. Minä ja
minun perheeni palvelemme Herraa.

Joos. 24:15

16 Herra sanoo: ”Minä lähetän suu-
ren joukon kalastajia kalastamaan
Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähetän
suuren joukon metsästäjiä kaikille
vuorille, kukkuloille ja kallionrotkoi-
hin metsästämään heitä.”

Jer. 16:16

8 Minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra.

9 Sillä niin korkealla kuin taivas
kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat
minun tieni teidän teittenne yläpuo-
lella ja minun ajatukseni teidän ajatus-
tenne yläpuolella.

Jes. 55:8–9

3 Hyljeksitty hän oli, ihmisten torju-
ma, kipujen mies, sairauden tuttava,
josta kaikki käänsivät katseensa pois.
Halveksittu hän oli, me emme häntä
minään pitäneet.

4 Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sai-
rautemme. Omista teoistaan me us-
koimme hänen kärsivän rangaistusta,
luulimme Jumalan häntä niistä lyövän
ja kurittavan,

5 vaikka meidän rikkomuksemme
olivat hänet lävistäneet ja meidän
pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi
rauha, hänen haavojensa hinnalla me
olemme parantuneet.

Jes. 53:3–5

13 Herra sanoi: – Koska tämä kansa
lähestyy minua vain suullaan ja kun-
nioittaa minua vain huulillaan, koska
sen sydän on vetäytynyt minusta
kauas ja koska sen kuuliaisuus minua
kohtaan on vain opittujen ihmiskäs-
kyjen noudattamista,

14 niin minä teen uudelleen tälle
kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä
ihmetekoja, ja sen viisaiden viisaus
häviää ja sen ymmärtäväisten ym-
märrys katoaa.

Jes. 29:13–14

18 – Tulkaa, selvittäkäämme miten
asia on, sanoo Herra. – Vaikka teidän
syntinne ovat verenpunaiset, ne tule-
vat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, ne tulevat val-
keiksi kuin puhdas villa.

Jes. 1:18

23 Kuulkaa! Ennen kuin tulee
Herran päivä, suuri ja pelottava, minä
lähetän teille profeetta Elian.

24 Hän kääntää isien sydämet lasten
puoleen ja lasten sydämet isien
puoleen. Silloin en tuomitse maata
perikatoon, kun tulen.

Mal. 3:23–24

8 Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte.
”Mitä me sinulta riistämme?” te
kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja!

9 Kirous on teidän osananne, koska
te kaikki, koko kansa, petätte minua.

10 – Tuokaa täydet kymmenykset
aarrekammioon, jotta temppelissäni
olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä
tavalla, sanoo Herra Sebaot. – Silloin
saatte nähdä, että minä avaan taivaan
ikkunat ja vuodatan teille sateen run-
saan siunauksen.

Mal. 3:8–10

7 Ei Herra Jumala tee mitään ilmoit-
tamatta suunnitelmiaan palvelijoil-
leen, profeetoille.

Aam. 3:7

44 Noiden kuninkaiden aikana on
taivaan Jumala pystyttävä valtakun-
nan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä
valtakuntaa anneta toiselle kansalle.
Se murskaa lopullisesti kaikki nuo
valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti,

45 niin kuin sinä näit, että vuoresta
lähti vierimään kivi käden koskematta
ja murskasi raudan, pronssin, saven,
hopean ja kullan. Suuri Jumala on
ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on
tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys
on oikea.

Dan. 2:44–45

15 Minulle tuli tämä Herran sana:
16 ”Ihminen, ota puusauva ja kirjoi-

ta siihen: ’Juuda ja häneen liittyneet
israelilaiset.’ Ota sitten toinen sauva ja
kirjoita siihen, Efraimin sauvaan:
’Joosef ja häneen liittyneet Israelin
heimot.’

17 Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin
että ne kädessäsi yhdistyvät kuin
yhdeksi ja samaksi sauvaksi.”

Hes. 37:15–17

9 Minulla on tässä talossa yhtä
paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä
hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi
sinut, koska olet hänen vaimonsa.
Kuinka minä siis voisin tehdä niin
pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan?

1. Moos. 39:9

26 Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihmi-
nen, tehkäämme hänet kuvaksemme,
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän
meren kaloja, taivaan lintuja, karjae-
läimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä,
joita maan päällä liikkuu.”

27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen,
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mie-
heksi ja naiseksi hän loi heidät.

1. Moos. 1:26–27

22 Nyt Herra oli näyttänyt minulle,
Abrahamille, ne älyt, jotka oli järjestetty
ennen kuin maailma oli; ja kaikkien
näiden joukossa oli monia jaloja ja
suuria;

23 ja Jumala näki nämä sielut, että
he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän
keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä
teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi
niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja
hän näki, että he olivat hyviä; ja hän
sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi
heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä
synnyit.

Abr. 3:22–23

18 Ja Herra kutsui kansaansa
SIIONIKSI, koska sillä oli yksi sydän
ja yksi mieli ja se asui vanhurskau-
dessa; eikä sen keskuudessa ollut köy-
hiä.

Moos. 7:18

39 Sillä katso, tämä on minun työni
ja kirkkauteni – ihmisen kuolematto-
muuden ja iankaikkisen elämän
toteuttaminen.

Moos. 1:39

8 Pidä tämän lainkirjan sanat aina
huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin,
niin pystyt tarkoin noudattamaan
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu.
Silloin sinä menestyt ja onnistut
kaikissa toimissasi.

Joos. 1:8

3 Älkää avioituko näihin kansoihin
kuuluvien kanssa. Älkää myöskään
antako tyttäriänne heille vaimoiksi
älkääkä ottako heidän tyttäriään vai-
moiksi pojillenne,

4 sillä he viettelisivät poikanne luo-
pumaan Herrasta ja palvelemaan vie-
raita jumalia. Jos annatte tämän tapah-
tua, Herra vihastuu teihin ja tekee teis-
tä heti lopun.

5. Moos. 7:3–4

18 Älä kosta omaan kansaasi kuulu-
valle äläkä pidä yllä riitaa hänen
kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.

3. Moos. 19:18

11 Ja Herra puhui Moosekselle
kasvoista kasvoihin, niin kuin ihmi-
nen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten
Mooses palasi leiriin, mutta hänen
palvelijansa, nuori Joosua, Nunin
poika, ei milloinkaan poistunut teltan
läheisyydestä.

2. Moos. 33:11

3 Sinulla ei saa olla muita jumalia.
4 Älä tee itsellesi patsasta äläkä

muutakaan jumalankuvaa, älä siitä,
mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä,
mikä on alhaalla maan päällä, äläkä
siitä, mikä on vesissä maan alla.

7 Älä käytä väärin Herran, Jumalasi,
nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta
sitä, joka käyttää väärin hänen
nimeään.

8 Muista pyhittää lepopäivä.
12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että

saisit elää kauan siinä maassa, jonka
Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 Älä tapa.
14 Älä tee aviorikosta.
15 Älä varasta.
16 Älä todista valheellisesti toista

ihmistä vastaan.
17 Älä tavoittele – – mitään, mikä on

[toisen omaa].

2. Moos. 20:3–17

5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryk-
sesi varaan, vaan turvaa koko sydämes-
täsi Herraan.

6 Missä kuljetkin, pidä hänet mie-
lessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean
tien.

Sananl. 3:5–6

3 Kuka saa nousta Herran vuorelle,
kuka astua pyhään paikkaan?

4 Se, jolla on viattomat kädet ja
puhdas sydän, joka ei valheellisesti
vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa.

Ps. 24:3–4

25 Minä tiedän, että lunastajani elää.
Hän sanoo viimeisen sanan maan
päällä.

26 Ja sitten, kun minun nahkani on
riekaleina ja lihani on riistetty irti,
minä saan nähdä Jumalan.

Job 19:25–26

7 Mutta Herra sanoi Samuelille:
”Älä katso hänen kokoaan ja komeut-
taan, sillä minä en hänestä välitä.
Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen
katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee
sydämen.”

1. Sam. 16:7

15 Mutta jos te ette tahdo palvella
Herraa, niin valitkaa tänä päivänä,
ketä palvelette: haluatteko palvella
niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat
Eufratin toisella puolen, vai amorilais-
ten jumalia, näiden amorilaisten,
joiden maassa te nyt asutte. Minä ja
minun perheeni palvelemme Herraa.

Joos. 24:15

16 Herra sanoo: ”Minä lähetän suu-
ren joukon kalastajia kalastamaan
Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähetän
suuren joukon metsästäjiä kaikille
vuorille, kukkuloille ja kallionrotkoi-
hin metsästämään heitä.”

Jer. 16:16

8 Minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra.

9 Sillä niin korkealla kuin taivas
kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat
minun tieni teidän teittenne yläpuo-
lella ja minun ajatukseni teidän ajatus-
tenne yläpuolella.

Jes. 55:8–9

3 Hyljeksitty hän oli, ihmisten torju-
ma, kipujen mies, sairauden tuttava,
josta kaikki käänsivät katseensa pois.
Halveksittu hän oli, me emme häntä
minään pitäneet.

4 Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sai-
rautemme. Omista teoistaan me us-
koimme hänen kärsivän rangaistusta,
luulimme Jumalan häntä niistä lyövän
ja kurittavan,

5 vaikka meidän rikkomuksemme
olivat hänet lävistäneet ja meidän
pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi
rauha, hänen haavojensa hinnalla me
olemme parantuneet.

Jes. 53:3–5

13 Herra sanoi: – Koska tämä kansa
lähestyy minua vain suullaan ja kun-
nioittaa minua vain huulillaan, koska
sen sydän on vetäytynyt minusta
kauas ja koska sen kuuliaisuus minua
kohtaan on vain opittujen ihmiskäs-
kyjen noudattamista,

14 niin minä teen uudelleen tälle
kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä
ihmetekoja, ja sen viisaiden viisaus
häviää ja sen ymmärtäväisten ym-
märrys katoaa.

Jes. 29:13–14

18 – Tulkaa, selvittäkäämme miten
asia on, sanoo Herra. – Vaikka teidän
syntinne ovat verenpunaiset, ne tule-
vat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, ne tulevat val-
keiksi kuin puhdas villa.

Jes. 1:18

23 Kuulkaa! Ennen kuin tulee
Herran päivä, suuri ja pelottava, minä
lähetän teille profeetta Elian.

24 Hän kääntää isien sydämet lasten
puoleen ja lasten sydämet isien
puoleen. Silloin en tuomitse maata
perikatoon, kun tulen.

Mal. 3:23–24

8 Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte.
”Mitä me sinulta riistämme?” te
kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja!

9 Kirous on teidän osananne, koska
te kaikki, koko kansa, petätte minua.

10 – Tuokaa täydet kymmenykset
aarrekammioon, jotta temppelissäni
olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä
tavalla, sanoo Herra Sebaot. – Silloin
saatte nähdä, että minä avaan taivaan
ikkunat ja vuodatan teille sateen run-
saan siunauksen.

Mal. 3:8–10

7 Ei Herra Jumala tee mitään ilmoit-
tamatta suunnitelmiaan palvelijoil-
leen, profeetoille.

Aam. 3:7

44 Noiden kuninkaiden aikana on
taivaan Jumala pystyttävä valtakun-
nan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä
valtakuntaa anneta toiselle kansalle.
Se murskaa lopullisesti kaikki nuo
valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti,

45 niin kuin sinä näit, että vuoresta
lähti vierimään kivi käden koskematta
ja murskasi raudan, pronssin, saven,
hopean ja kullan. Suuri Jumala on
ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on
tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys
on oikea.

Dan. 2:44–45

15 Minulle tuli tämä Herran sana:
16 ”Ihminen, ota puusauva ja kirjoi-

ta siihen: ’Juuda ja häneen liittyneet
israelilaiset.’ Ota sitten toinen sauva ja
kirjoita siihen, Efraimin sauvaan:
’Joosef ja häneen liittyneet Israelin
heimot.’

17 Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin
että ne kädessäsi yhdistyvät kuin
yhdeksi ja samaksi sauvaksi.”

Hes. 37:15–17

9 Minulla on tässä talossa yhtä
paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä
hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi
sinut, koska olet hänen vaimonsa.
Kuinka minä siis voisin tehdä niin
pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan?

1. Moos. 39:9

26 Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihmi-
nen, tehkäämme hänet kuvaksemme,
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän
meren kaloja, taivaan lintuja, karjae-
läimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä,
joita maan päällä liikkuu.”

27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen,
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mie-
heksi ja naiseksi hän loi heidät.

1. Moos. 1:26–27

22 Nyt Herra oli näyttänyt minulle,
Abrahamille, ne älyt, jotka oli järjestetty
ennen kuin maailma oli; ja kaikkien
näiden joukossa oli monia jaloja ja
suuria;

23 ja Jumala näki nämä sielut, että
he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän
keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä
teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi
niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja
hän näki, että he olivat hyviä; ja hän
sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi
heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä
synnyit.

Abr. 3:22–23

18 Ja Herra kutsui kansaansa
SIIONIKSI, koska sillä oli yksi sydän
ja yksi mieli ja se asui vanhurskau-
dessa; eikä sen keskuudessa ollut köy-
hiä.

Moos. 7:18

39 Sillä katso, tämä on minun työni
ja kirkkauteni – ihmisen kuolematto-
muuden ja iankaikkisen elämän
toteuttaminen.

Moos. 1:39

8 Pidä tämän lainkirjan sanat aina
huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin,
niin pystyt tarkoin noudattamaan
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu.
Silloin sinä menestyt ja onnistut
kaikissa toimissasi.

Joos. 1:8

3 Älkää avioituko näihin kansoihin
kuuluvien kanssa. Älkää myöskään
antako tyttäriänne heille vaimoiksi
älkääkä ottako heidän tyttäriään vai-
moiksi pojillenne,

4 sillä he viettelisivät poikanne luo-
pumaan Herrasta ja palvelemaan vie-
raita jumalia. Jos annatte tämän tapah-
tua, Herra vihastuu teihin ja tekee teis-
tä heti lopun.

5. Moos. 7:3–4

18 Älä kosta omaan kansaasi kuulu-
valle äläkä pidä yllä riitaa hänen
kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.

3. Moos. 19:18

11 Ja Herra puhui Moosekselle
kasvoista kasvoihin, niin kuin ihmi-
nen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten
Mooses palasi leiriin, mutta hänen
palvelijansa, nuori Joosua, Nunin
poika, ei milloinkaan poistunut teltan
läheisyydestä.

2. Moos. 33:11

3 Sinulla ei saa olla muita jumalia.
4 Älä tee itsellesi patsasta äläkä

muutakaan jumalankuvaa, älä siitä,
mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä,
mikä on alhaalla maan päällä, äläkä
siitä, mikä on vesissä maan alla.

7 Älä käytä väärin Herran, Jumalasi,
nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta
sitä, joka käyttää väärin hänen
nimeään.

8 Muista pyhittää lepopäivä.
12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että

saisit elää kauan siinä maassa, jonka
Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 Älä tapa.
14 Älä tee aviorikosta.
15 Älä varasta.
16 Älä todista valheellisesti toista

ihmistä vastaan.
17 Älä tavoittele – – mitään, mikä on

[toisen omaa].

2. Moos. 20:3–17

5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryk-
sesi varaan, vaan turvaa koko sydämes-
täsi Herraan.

6 Missä kuljetkin, pidä hänet mie-
lessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean
tien.

Sananl. 3:5–6

3 Kuka saa nousta Herran vuorelle,
kuka astua pyhään paikkaan?

4 Se, jolla on viattomat kädet ja
puhdas sydän, joka ei valheellisesti
vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa.

Ps. 24:3–4

25 Minä tiedän, että lunastajani elää.
Hän sanoo viimeisen sanan maan
päällä.

26 Ja sitten, kun minun nahkani on
riekaleina ja lihani on riistetty irti,
minä saan nähdä Jumalan.

Job 19:25–26

7 Mutta Herra sanoi Samuelille:
”Älä katso hänen kokoaan ja komeut-
taan, sillä minä en hänestä välitä.
Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen
katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee
sydämen.”

1. Sam. 16:7

15 Mutta jos te ette tahdo palvella
Herraa, niin valitkaa tänä päivänä,
ketä palvelette: haluatteko palvella
niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat
Eufratin toisella puolen, vai amorilais-
ten jumalia, näiden amorilaisten,
joiden maassa te nyt asutte. Minä ja
minun perheeni palvelemme Herraa.

Joos. 24:15

16 Herra sanoo: ”Minä lähetän suu-
ren joukon kalastajia kalastamaan
Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähetän
suuren joukon metsästäjiä kaikille
vuorille, kukkuloille ja kallionrotkoi-
hin metsästämään heitä.”

Jer. 16:16

8 Minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra.

9 Sillä niin korkealla kuin taivas
kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat
minun tieni teidän teittenne yläpuo-
lella ja minun ajatukseni teidän ajatus-
tenne yläpuolella.

Jes. 55:8–9

3 Hyljeksitty hän oli, ihmisten torju-
ma, kipujen mies, sairauden tuttava,
josta kaikki käänsivät katseensa pois.
Halveksittu hän oli, me emme häntä
minään pitäneet.

4 Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sai-
rautemme. Omista teoistaan me us-
koimme hänen kärsivän rangaistusta,
luulimme Jumalan häntä niistä lyövän
ja kurittavan,

5 vaikka meidän rikkomuksemme
olivat hänet lävistäneet ja meidän
pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi
rauha, hänen haavojensa hinnalla me
olemme parantuneet.

Jes. 53:3–5

13 Herra sanoi: – Koska tämä kansa
lähestyy minua vain suullaan ja kun-
nioittaa minua vain huulillaan, koska
sen sydän on vetäytynyt minusta
kauas ja koska sen kuuliaisuus minua
kohtaan on vain opittujen ihmiskäs-
kyjen noudattamista,

14 niin minä teen uudelleen tälle
kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä
ihmetekoja, ja sen viisaiden viisaus
häviää ja sen ymmärtäväisten ym-
märrys katoaa.

Jes. 29:13–14

18 – Tulkaa, selvittäkäämme miten
asia on, sanoo Herra. – Vaikka teidän
syntinne ovat verenpunaiset, ne tule-
vat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, ne tulevat val-
keiksi kuin puhdas villa.

Jes. 1:18

23 Kuulkaa! Ennen kuin tulee
Herran päivä, suuri ja pelottava, minä
lähetän teille profeetta Elian.

24 Hän kääntää isien sydämet lasten
puoleen ja lasten sydämet isien
puoleen. Silloin en tuomitse maata
perikatoon, kun tulen.

Mal. 3:23–24

8 Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte.
”Mitä me sinulta riistämme?” te
kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja!

9 Kirous on teidän osananne, koska
te kaikki, koko kansa, petätte minua.

10 – Tuokaa täydet kymmenykset
aarrekammioon, jotta temppelissäni
olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä
tavalla, sanoo Herra Sebaot. – Silloin
saatte nähdä, että minä avaan taivaan
ikkunat ja vuodatan teille sateen run-
saan siunauksen.

Mal. 3:8–10

7 Ei Herra Jumala tee mitään ilmoit-
tamatta suunnitelmiaan palvelijoil-
leen, profeetoille.

Aam. 3:7

44 Noiden kuninkaiden aikana on
taivaan Jumala pystyttävä valtakun-
nan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä
valtakuntaa anneta toiselle kansalle.
Se murskaa lopullisesti kaikki nuo
valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti,

45 niin kuin sinä näit, että vuoresta
lähti vierimään kivi käden koskematta
ja murskasi raudan, pronssin, saven,
hopean ja kullan. Suuri Jumala on
ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on
tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys
on oikea.

Dan. 2:44–45

15 Minulle tuli tämä Herran sana:
16 ”Ihminen, ota puusauva ja kirjoi-

ta siihen: ’Juuda ja häneen liittyneet
israelilaiset.’ Ota sitten toinen sauva ja
kirjoita siihen, Efraimin sauvaan:
’Joosef ja häneen liittyneet Israelin
heimot.’

17 Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin
että ne kädessäsi yhdistyvät kuin
yhdeksi ja samaksi sauvaksi.”

Hes. 37:15–17

9 Minulla on tässä talossa yhtä
paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä
hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi
sinut, koska olet hänen vaimonsa.
Kuinka minä siis voisin tehdä niin
pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan?

1. Moos. 39:9

26 Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihmi-
nen, tehkäämme hänet kuvaksemme,
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän
meren kaloja, taivaan lintuja, karjae-
läimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä,
joita maan päällä liikkuu.”

27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen,
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mie-
heksi ja naiseksi hän loi heidät.

1. Moos. 1:26–27

22 Nyt Herra oli näyttänyt minulle,
Abrahamille, ne älyt, jotka oli järjestetty
ennen kuin maailma oli; ja kaikkien
näiden joukossa oli monia jaloja ja
suuria;

23 ja Jumala näki nämä sielut, että
he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän
keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä
teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi
niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja
hän näki, että he olivat hyviä; ja hän
sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi
heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä
synnyit.

Abr. 3:22–23

18 Ja Herra kutsui kansaansa
SIIONIKSI, koska sillä oli yksi sydän
ja yksi mieli ja se asui vanhurskau-
dessa; eikä sen keskuudessa ollut köy-
hiä.

Moos. 7:18

39 Sillä katso, tämä on minun työni
ja kirkkauteni – ihmisen kuolematto-
muuden ja iankaikkisen elämän
toteuttaminen.

Moos. 1:39

8 Pidä tämän lainkirjan sanat aina
huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin,
niin pystyt tarkoin noudattamaan
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu.
Silloin sinä menestyt ja onnistut
kaikissa toimissasi.

Joos. 1:8

3 Älkää avioituko näihin kansoihin
kuuluvien kanssa. Älkää myöskään
antako tyttäriänne heille vaimoiksi
älkääkä ottako heidän tyttäriään vai-
moiksi pojillenne,

4 sillä he viettelisivät poikanne luo-
pumaan Herrasta ja palvelemaan vie-
raita jumalia. Jos annatte tämän tapah-
tua, Herra vihastuu teihin ja tekee teis-
tä heti lopun.

5. Moos. 7:3–4

18 Älä kosta omaan kansaasi kuulu-
valle äläkä pidä yllä riitaa hänen
kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.

3. Moos. 19:18

11 Ja Herra puhui Moosekselle
kasvoista kasvoihin, niin kuin ihmi-
nen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten
Mooses palasi leiriin, mutta hänen
palvelijansa, nuori Joosua, Nunin
poika, ei milloinkaan poistunut teltan
läheisyydestä.

2. Moos. 33:11

3 Sinulla ei saa olla muita jumalia.
4 Älä tee itsellesi patsasta äläkä

muutakaan jumalankuvaa, älä siitä,
mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä,
mikä on alhaalla maan päällä, äläkä
siitä, mikä on vesissä maan alla.

7 Älä käytä väärin Herran, Jumalasi,
nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta
sitä, joka käyttää väärin hänen
nimeään.

8 Muista pyhittää lepopäivä.
12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että

saisit elää kauan siinä maassa, jonka
Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 Älä tapa.
14 Älä tee aviorikosta.
15 Älä varasta.
16 Älä todista valheellisesti toista

ihmistä vastaan.
17 Älä tavoittele – – mitään, mikä on

[toisen omaa].

2. Moos. 20:3–17

5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryk-
sesi varaan, vaan turvaa koko sydämes-
täsi Herraan.

6 Missä kuljetkin, pidä hänet mie-
lessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean
tien.

Sananl. 3:5–6

3 Kuka saa nousta Herran vuorelle,
kuka astua pyhään paikkaan?

4 Se, jolla on viattomat kädet ja
puhdas sydän, joka ei valheellisesti
vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa.

Ps. 24:3–4

25 Minä tiedän, että lunastajani elää.
Hän sanoo viimeisen sanan maan
päällä.

26 Ja sitten, kun minun nahkani on
riekaleina ja lihani on riistetty irti,
minä saan nähdä Jumalan.

Job 19:25–26

7 Mutta Herra sanoi Samuelille:
”Älä katso hänen kokoaan ja komeut-
taan, sillä minä en hänestä välitä.
Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen
katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee
sydämen.”

1. Sam. 16:7

15 Mutta jos te ette tahdo palvella
Herraa, niin valitkaa tänä päivänä,
ketä palvelette: haluatteko palvella
niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat
Eufratin toisella puolen, vai amorilais-
ten jumalia, näiden amorilaisten,
joiden maassa te nyt asutte. Minä ja
minun perheeni palvelemme Herraa.

Joos. 24:15

16 Herra sanoo: ”Minä lähetän suu-
ren joukon kalastajia kalastamaan
Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähetän
suuren joukon metsästäjiä kaikille
vuorille, kukkuloille ja kallionrotkoi-
hin metsästämään heitä.”

Jer. 16:16

8 Minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra.

9 Sillä niin korkealla kuin taivas
kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat
minun tieni teidän teittenne yläpuo-
lella ja minun ajatukseni teidän ajatus-
tenne yläpuolella.

Jes. 55:8–9

3 Hyljeksitty hän oli, ihmisten torju-
ma, kipujen mies, sairauden tuttava,
josta kaikki käänsivät katseensa pois.
Halveksittu hän oli, me emme häntä
minään pitäneet.

4 Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sai-
rautemme. Omista teoistaan me us-
koimme hänen kärsivän rangaistusta,
luulimme Jumalan häntä niistä lyövän
ja kurittavan,

5 vaikka meidän rikkomuksemme
olivat hänet lävistäneet ja meidän
pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi
rauha, hänen haavojensa hinnalla me
olemme parantuneet.

Jes. 53:3–5

13 Herra sanoi: – Koska tämä kansa
lähestyy minua vain suullaan ja kun-
nioittaa minua vain huulillaan, koska
sen sydän on vetäytynyt minusta
kauas ja koska sen kuuliaisuus minua
kohtaan on vain opittujen ihmiskäs-
kyjen noudattamista,

14 niin minä teen uudelleen tälle
kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä
ihmetekoja, ja sen viisaiden viisaus
häviää ja sen ymmärtäväisten ym-
märrys katoaa.

Jes. 29:13–14

18 – Tulkaa, selvittäkäämme miten
asia on, sanoo Herra. – Vaikka teidän
syntinne ovat verenpunaiset, ne tule-
vat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, ne tulevat val-
keiksi kuin puhdas villa.

Jes. 1:18

23 Kuulkaa! Ennen kuin tulee
Herran päivä, suuri ja pelottava, minä
lähetän teille profeetta Elian.

24 Hän kääntää isien sydämet lasten
puoleen ja lasten sydämet isien
puoleen. Silloin en tuomitse maata
perikatoon, kun tulen.

Mal. 3:23–24

8 Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte.
”Mitä me sinulta riistämme?” te
kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja!

9 Kirous on teidän osananne, koska
te kaikki, koko kansa, petätte minua.

10 – Tuokaa täydet kymmenykset
aarrekammioon, jotta temppelissäni
olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä
tavalla, sanoo Herra Sebaot. – Silloin
saatte nähdä, että minä avaan taivaan
ikkunat ja vuodatan teille sateen run-
saan siunauksen.

Mal. 3:8–10

7 Ei Herra Jumala tee mitään ilmoit-
tamatta suunnitelmiaan palvelijoil-
leen, profeetoille.

Aam. 3:7

44 Noiden kuninkaiden aikana on
taivaan Jumala pystyttävä valtakun-
nan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä
valtakuntaa anneta toiselle kansalle.
Se murskaa lopullisesti kaikki nuo
valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti,

45 niin kuin sinä näit, että vuoresta
lähti vierimään kivi käden koskematta
ja murskasi raudan, pronssin, saven,
hopean ja kullan. Suuri Jumala on
ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on
tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys
on oikea.

Dan. 2:44–45

15 Minulle tuli tämä Herran sana:
16 ”Ihminen, ota puusauva ja kirjoi-

ta siihen: ’Juuda ja häneen liittyneet
israelilaiset.’ Ota sitten toinen sauva ja
kirjoita siihen, Efraimin sauvaan:
’Joosef ja häneen liittyneet Israelin
heimot.’

17 Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin
että ne kädessäsi yhdistyvät kuin
yhdeksi ja samaksi sauvaksi.”

Hes. 37:15–17

9 Minulla on tässä talossa yhtä
paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä
hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi
sinut, koska olet hänen vaimonsa.
Kuinka minä siis voisin tehdä niin
pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan?

1. Moos. 39:9

26 Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihmi-
nen, tehkäämme hänet kuvaksemme,
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän
meren kaloja, taivaan lintuja, karjae-
läimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä,
joita maan päällä liikkuu.”

27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen,
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mie-
heksi ja naiseksi hän loi heidät.

1. Moos. 1:26–27

22 Nyt Herra oli näyttänyt minulle,
Abrahamille, ne älyt, jotka oli järjestetty
ennen kuin maailma oli; ja kaikkien
näiden joukossa oli monia jaloja ja
suuria;

23 ja Jumala näki nämä sielut, että
he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän
keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä
teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi
niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja
hän näki, että he olivat hyviä; ja hän
sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi
heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä
synnyit.

Abr. 3:22–23

18 Ja Herra kutsui kansaansa
SIIONIKSI, koska sillä oli yksi sydän
ja yksi mieli ja se asui vanhurskau-
dessa; eikä sen keskuudessa ollut köy-
hiä.

Moos. 7:18

39 Sillä katso, tämä on minun työni
ja kirkkauteni – ihmisen kuolematto-
muuden ja iankaikkisen elämän
toteuttaminen.

Moos. 1:39

8 Pidä tämän lainkirjan sanat aina
huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin,
niin pystyt tarkoin noudattamaan
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu.
Silloin sinä menestyt ja onnistut
kaikissa toimissasi.

Joos. 1:8

3 Älkää avioituko näihin kansoihin
kuuluvien kanssa. Älkää myöskään
antako tyttäriänne heille vaimoiksi
älkääkä ottako heidän tyttäriään vai-
moiksi pojillenne,

4 sillä he viettelisivät poikanne luo-
pumaan Herrasta ja palvelemaan vie-
raita jumalia. Jos annatte tämän tapah-
tua, Herra vihastuu teihin ja tekee teis-
tä heti lopun.

5. Moos. 7:3–4

18 Älä kosta omaan kansaasi kuulu-
valle äläkä pidä yllä riitaa hänen
kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.

3. Moos. 19:18

11 Ja Herra puhui Moosekselle
kasvoista kasvoihin, niin kuin ihmi-
nen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten
Mooses palasi leiriin, mutta hänen
palvelijansa, nuori Joosua, Nunin
poika, ei milloinkaan poistunut teltan
läheisyydestä.

2. Moos. 33:11

3 Sinulla ei saa olla muita jumalia.
4 Älä tee itsellesi patsasta äläkä

muutakaan jumalankuvaa, älä siitä,
mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä,
mikä on alhaalla maan päällä, äläkä
siitä, mikä on vesissä maan alla.

7 Älä käytä väärin Herran, Jumalasi,
nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta
sitä, joka käyttää väärin hänen
nimeään.

8 Muista pyhittää lepopäivä.
12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että

saisit elää kauan siinä maassa, jonka
Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 Älä tapa.
14 Älä tee aviorikosta.
15 Älä varasta.
16 Älä todista valheellisesti toista

ihmistä vastaan.
17 Älä tavoittele – – mitään, mikä on

[toisen omaa].

2. Moos. 20:3–17

5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryk-
sesi varaan, vaan turvaa koko sydämes-
täsi Herraan.

6 Missä kuljetkin, pidä hänet mie-
lessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean
tien.

Sananl. 3:5–6

3 Kuka saa nousta Herran vuorelle,
kuka astua pyhään paikkaan?

4 Se, jolla on viattomat kädet ja
puhdas sydän, joka ei valheellisesti
vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa.

Ps. 24:3–4

25 Minä tiedän, että lunastajani elää.
Hän sanoo viimeisen sanan maan
päällä.

26 Ja sitten, kun minun nahkani on
riekaleina ja lihani on riistetty irti,
minä saan nähdä Jumalan.

Job 19:25–26

7 Mutta Herra sanoi Samuelille:
”Älä katso hänen kokoaan ja komeut-
taan, sillä minä en hänestä välitä.
Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen
katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee
sydämen.”

1. Sam. 16:7

15 Mutta jos te ette tahdo palvella
Herraa, niin valitkaa tänä päivänä,
ketä palvelette: haluatteko palvella
niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat
Eufratin toisella puolen, vai amorilais-
ten jumalia, näiden amorilaisten,
joiden maassa te nyt asutte. Minä ja
minun perheeni palvelemme Herraa.

Joos. 24:15

16 Herra sanoo: ”Minä lähetän suu-
ren joukon kalastajia kalastamaan
Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähetän
suuren joukon metsästäjiä kaikille
vuorille, kukkuloille ja kallionrotkoi-
hin metsästämään heitä.”

Jer. 16:16

8 Minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra.

9 Sillä niin korkealla kuin taivas
kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat
minun tieni teidän teittenne yläpuo-
lella ja minun ajatukseni teidän ajatus-
tenne yläpuolella.

Jes. 55:8–9

3 Hyljeksitty hän oli, ihmisten torju-
ma, kipujen mies, sairauden tuttava,
josta kaikki käänsivät katseensa pois.
Halveksittu hän oli, me emme häntä
minään pitäneet.

4 Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sai-
rautemme. Omista teoistaan me us-
koimme hänen kärsivän rangaistusta,
luulimme Jumalan häntä niistä lyövän
ja kurittavan,

5 vaikka meidän rikkomuksemme
olivat hänet lävistäneet ja meidän
pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi
rauha, hänen haavojensa hinnalla me
olemme parantuneet.

Jes. 53:3–5

13 Herra sanoi: – Koska tämä kansa
lähestyy minua vain suullaan ja kun-
nioittaa minua vain huulillaan, koska
sen sydän on vetäytynyt minusta
kauas ja koska sen kuuliaisuus minua
kohtaan on vain opittujen ihmiskäs-
kyjen noudattamista,

14 niin minä teen uudelleen tälle
kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä
ihmetekoja, ja sen viisaiden viisaus
häviää ja sen ymmärtäväisten ym-
märrys katoaa.

Jes. 29:13–14

18 – Tulkaa, selvittäkäämme miten
asia on, sanoo Herra. – Vaikka teidän
syntinne ovat verenpunaiset, ne tule-
vat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, ne tulevat val-
keiksi kuin puhdas villa.

Jes. 1:18

23 Kuulkaa! Ennen kuin tulee
Herran päivä, suuri ja pelottava, minä
lähetän teille profeetta Elian.

24 Hän kääntää isien sydämet lasten
puoleen ja lasten sydämet isien
puoleen. Silloin en tuomitse maata
perikatoon, kun tulen.

Mal. 3:23–24

8 Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte.
”Mitä me sinulta riistämme?” te
kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja!

9 Kirous on teidän osananne, koska
te kaikki, koko kansa, petätte minua.

10 – Tuokaa täydet kymmenykset
aarrekammioon, jotta temppelissäni
olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä
tavalla, sanoo Herra Sebaot. – Silloin
saatte nähdä, että minä avaan taivaan
ikkunat ja vuodatan teille sateen run-
saan siunauksen.

Mal. 3:8–10

7 Ei Herra Jumala tee mitään ilmoit-
tamatta suunnitelmiaan palvelijoil-
leen, profeetoille.

Aam. 3:7

44 Noiden kuninkaiden aikana on
taivaan Jumala pystyttävä valtakun-
nan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä
valtakuntaa anneta toiselle kansalle.
Se murskaa lopullisesti kaikki nuo
valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti,

45 niin kuin sinä näit, että vuoresta
lähti vierimään kivi käden koskematta
ja murskasi raudan, pronssin, saven,
hopean ja kullan. Suuri Jumala on
ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on
tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys
on oikea.

Dan. 2:44–45

15 Minulle tuli tämä Herran sana:
16 ”Ihminen, ota puusauva ja kirjoi-

ta siihen: ’Juuda ja häneen liittyneet
israelilaiset.’ Ota sitten toinen sauva ja
kirjoita siihen, Efraimin sauvaan:
’Joosef ja häneen liittyneet Israelin
heimot.’

17 Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin
että ne kädessäsi yhdistyvät kuin
yhdeksi ja samaksi sauvaksi.”

Hes. 37:15–17

9 Minulla on tässä talossa yhtä
paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä
hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi
sinut, koska olet hänen vaimonsa.
Kuinka minä siis voisin tehdä niin
pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan?

1. Moos. 39:9

26 Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihmi-
nen, tehkäämme hänet kuvaksemme,
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän
meren kaloja, taivaan lintuja, karjae-
läimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä,
joita maan päällä liikkuu.”

27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen,
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mie-
heksi ja naiseksi hän loi heidät.

1. Moos. 1:26–27

22 Nyt Herra oli näyttänyt minulle,
Abrahamille, ne älyt, jotka oli järjestetty
ennen kuin maailma oli; ja kaikkien
näiden joukossa oli monia jaloja ja
suuria;

23 ja Jumala näki nämä sielut, että
he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän
keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä
teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi
niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja
hän näki, että he olivat hyviä; ja hän
sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi
heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä
synnyit.

Abr. 3:22–23

18 Ja Herra kutsui kansaansa
SIIONIKSI, koska sillä oli yksi sydän
ja yksi mieli ja se asui vanhurskau-
dessa; eikä sen keskuudessa ollut köy-
hiä.

Moos. 7:18

39 Sillä katso, tämä on minun työni
ja kirkkauteni – ihmisen kuolematto-
muuden ja iankaikkisen elämän
toteuttaminen.

Moos. 1:39

8 Pidä tämän lainkirjan sanat aina
huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin,
niin pystyt tarkoin noudattamaan
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu.
Silloin sinä menestyt ja onnistut
kaikissa toimissasi.

Joos. 1:8

3 Älkää avioituko näihin kansoihin
kuuluvien kanssa. Älkää myöskään
antako tyttäriänne heille vaimoiksi
älkääkä ottako heidän tyttäriään vai-
moiksi pojillenne,

4 sillä he viettelisivät poikanne luo-
pumaan Herrasta ja palvelemaan vie-
raita jumalia. Jos annatte tämän tapah-
tua, Herra vihastuu teihin ja tekee teis-
tä heti lopun.

5. Moos. 7:3–4

18 Älä kosta omaan kansaasi kuulu-
valle äläkä pidä yllä riitaa hänen
kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.

3. Moos. 19:18

11 Ja Herra puhui Moosekselle
kasvoista kasvoihin, niin kuin ihmi-
nen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten
Mooses palasi leiriin, mutta hänen
palvelijansa, nuori Joosua, Nunin
poika, ei milloinkaan poistunut teltan
läheisyydestä.

2. Moos. 33:11

3 Sinulla ei saa olla muita jumalia.
4 Älä tee itsellesi patsasta äläkä

muutakaan jumalankuvaa, älä siitä,
mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä,
mikä on alhaalla maan päällä, äläkä
siitä, mikä on vesissä maan alla.

7 Älä käytä väärin Herran, Jumalasi,
nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta
sitä, joka käyttää väärin hänen
nimeään.

8 Muista pyhittää lepopäivä.
12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että

saisit elää kauan siinä maassa, jonka
Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 Älä tapa.
14 Älä tee aviorikosta.
15 Älä varasta.
16 Älä todista valheellisesti toista

ihmistä vastaan.
17 Älä tavoittele – – mitään, mikä on

[toisen omaa].

2. Moos. 20:3–17

5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryk-
sesi varaan, vaan turvaa koko sydämes-
täsi Herraan.

6 Missä kuljetkin, pidä hänet mie-
lessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean
tien.

Sananl. 3:5–6

3 Kuka saa nousta Herran vuorelle,
kuka astua pyhään paikkaan?

4 Se, jolla on viattomat kädet ja
puhdas sydän, joka ei valheellisesti
vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa.

Ps. 24:3–4

25 Minä tiedän, että lunastajani elää.
Hän sanoo viimeisen sanan maan
päällä.

26 Ja sitten, kun minun nahkani on
riekaleina ja lihani on riistetty irti,
minä saan nähdä Jumalan.

Job 19:25–26

7 Mutta Herra sanoi Samuelille:
”Älä katso hänen kokoaan ja komeut-
taan, sillä minä en hänestä välitä.
Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen
katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee
sydämen.”

1. Sam. 16:7

15 Mutta jos te ette tahdo palvella
Herraa, niin valitkaa tänä päivänä,
ketä palvelette: haluatteko palvella
niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat
Eufratin toisella puolen, vai amorilais-
ten jumalia, näiden amorilaisten,
joiden maassa te nyt asutte. Minä ja
minun perheeni palvelemme Herraa.

Joos. 24:15

16 Herra sanoo: ”Minä lähetän suu-
ren joukon kalastajia kalastamaan
Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähetän
suuren joukon metsästäjiä kaikille
vuorille, kukkuloille ja kallionrotkoi-
hin metsästämään heitä.”

Jer. 16:16

8 Minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra.

9 Sillä niin korkealla kuin taivas
kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat
minun tieni teidän teittenne yläpuo-
lella ja minun ajatukseni teidän ajatus-
tenne yläpuolella.

Jes. 55:8–9

3 Hyljeksitty hän oli, ihmisten torju-
ma, kipujen mies, sairauden tuttava,
josta kaikki käänsivät katseensa pois.
Halveksittu hän oli, me emme häntä
minään pitäneet.

4 Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sai-
rautemme. Omista teoistaan me us-
koimme hänen kärsivän rangaistusta,
luulimme Jumalan häntä niistä lyövän
ja kurittavan,

5 vaikka meidän rikkomuksemme
olivat hänet lävistäneet ja meidän
pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi
rauha, hänen haavojensa hinnalla me
olemme parantuneet.

Jes. 53:3–5

13 Herra sanoi: – Koska tämä kansa
lähestyy minua vain suullaan ja kun-
nioittaa minua vain huulillaan, koska
sen sydän on vetäytynyt minusta
kauas ja koska sen kuuliaisuus minua
kohtaan on vain opittujen ihmiskäs-
kyjen noudattamista,

14 niin minä teen uudelleen tälle
kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä
ihmetekoja, ja sen viisaiden viisaus
häviää ja sen ymmärtäväisten ym-
märrys katoaa.

Jes. 29:13–14

18 – Tulkaa, selvittäkäämme miten
asia on, sanoo Herra. – Vaikka teidän
syntinne ovat verenpunaiset, ne tule-
vat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, ne tulevat val-
keiksi kuin puhdas villa.

Jes. 1:18

23 Kuulkaa! Ennen kuin tulee
Herran päivä, suuri ja pelottava, minä
lähetän teille profeetta Elian.

24 Hän kääntää isien sydämet lasten
puoleen ja lasten sydämet isien
puoleen. Silloin en tuomitse maata
perikatoon, kun tulen.

Mal. 3:23–24

8 Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte.
”Mitä me sinulta riistämme?” te
kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja!

9 Kirous on teidän osananne, koska
te kaikki, koko kansa, petätte minua.

10 – Tuokaa täydet kymmenykset
aarrekammioon, jotta temppelissäni
olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä
tavalla, sanoo Herra Sebaot. – Silloin
saatte nähdä, että minä avaan taivaan
ikkunat ja vuodatan teille sateen run-
saan siunauksen.

Mal. 3:8–10

7 Ei Herra Jumala tee mitään ilmoit-
tamatta suunnitelmiaan palvelijoil-
leen, profeetoille.

Aam. 3:7

44 Noiden kuninkaiden aikana on
taivaan Jumala pystyttävä valtakun-
nan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä
valtakuntaa anneta toiselle kansalle.
Se murskaa lopullisesti kaikki nuo
valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti,

45 niin kuin sinä näit, että vuoresta
lähti vierimään kivi käden koskematta
ja murskasi raudan, pronssin, saven,
hopean ja kullan. Suuri Jumala on
ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on
tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys
on oikea.

Dan. 2:44–45

15 Minulle tuli tämä Herran sana:
16 ”Ihminen, ota puusauva ja kirjoi-

ta siihen: ’Juuda ja häneen liittyneet
israelilaiset.’ Ota sitten toinen sauva ja
kirjoita siihen, Efraimin sauvaan:
’Joosef ja häneen liittyneet Israelin
heimot.’

17 Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin
että ne kädessäsi yhdistyvät kuin
yhdeksi ja samaksi sauvaksi.”

Hes. 37:15–17
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Jer. 1:4–5
Jeremia asetettiin tehtäväänsä ennen 
syntymäänsä.

Tilanne
Kutsuessaan Jeremian profetoimaan 
Juudan kansalle Herra ilmoitti, että 
Jeremia oli asetettu profeetaksi ennen 
syntymäänsä.

Oppi tai periaate
Jumala tunsi meidät ennen kuin me 
synnyimme ja asetti meidät ennalta 
tehtäviin maan päällä.

Soveltaminen käytäntöön
Tutki patriarkallista siunaustasi 
saadaksesi oivalluksia siitä, miksi olet 
maan päällä. Ellet ole vielä saanut 
patriarkallista siunausta, valmistaudu 
saamaan se.

Hes. 37:15–17
Raamattu ja Mormonin kirja yhdistyvät.

Tilanne
Hesekiel profetoi, että osana Israelin 
kokoamista viimeisinä aikoina Raa-
mattu ja Mormonin kirja yhdistyisivät.

Oppi tai periaate
Raamattu ja Mormonin kirja ovat 
tulleet yhteen todistamaan Jeesuksesta 
Kristuksesta meidän aikanamme.

Soveltaminen käytäntöön
Kun tutkit pyhiä kirjoituksia, etsi 
totuuksia, joita opetetaan sekä Raama-
tussa että Mormonin kirjassa.

Aam. 3:7
Jumala ilmoittaa suunnitelmansa 
profeetoilleen.

Tilanne
Varoittaessaan Herran tulevista tuo-
mioista profeetta Aamos todisti, että 
Jumala ilmoittaa tietoa profeetoilleen.

Oppi tai periaate
Herra ilmoittaa tahtonsa profeettojen 
välityksellä.

Soveltaminen käytäntöön
Kuinka olet tullut tietämään, että 
Jumala puhuu profeettojen välityksellä 
tänä aikana? Mitä nykyiset profeetat 
neuvovat sinua tekemään?

Mal. 3:23–24
Elia kääntää isien ja lasten sydämet.

Tilanne
Malakia profetoi, että ennen Jeesuksen 
Kristuksen toista tulemista profeetta 
Elia palauttaisi valtuuden tehdä toimi-
tustyötä kuolleiden puolesta.

Oppi tai periaate
Koska Elia tuli ja palautti pappeuden 
avaimia, me voimme tehdä toimi-
tustyötä kuolleiden sukulaistemme 
puolesta.

Soveltaminen käytäntöön
Opettele käyttämään niitä sukutut-
kimuksen työvälineitä, joita kirkko 
tarjoaa. Valmista ainakin yhden esivan-
hempasi nimi temppelitoimituksia 
varten.

Mal. 3:8–10
Kymmenysten maksaminen tuo 
siunauksia.

Tilanne
Profeetta Malakian välityksellä Herra 
opetti harhateille joutunutta Israelia 
palaamaan Hänen luokseen elämällä 
kymmenysten lain mukaan.

Oppi tai periaate
Jos me maksamme kymmenykset ja 
uhrit, niin Jumala avaa taivaan ikkunat 
ja vuodattaa meille siunauksia.

Soveltaminen käytäntöön
Mitä siunauksia olet saanut siitä, että 
olet noudattanut kymmenysten lakia?

Uuden testamentin lukemistaulukko
Moos. 1 2 3 4 5 6 7 8 Abr. 1 2 3 4
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24 Tuom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 Ruut 1 2 3 4
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 2. Sam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1. Kun. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 2. Kun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Aik.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2. Aik. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 Esra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Neh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Est. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Job 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41 42 Ps. 1 2 3 4 5 6
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31 Saarn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Jer.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 Valit. 1 2 3 4 5 Hes. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Dan. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hoos. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Joel 1 2 3, 4
Aam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ob. 1 Joona

1 2 3 4 Miika 1 2 3 4 5 6 7 Nah. 1
2 3 Hab. 1 2 3 Sef. 1 2 3 Hagg. 1 2
Sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Mal. 1 2 3
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Pyhien kirjoitusten päivittäinen lukemistaulukko
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
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9 Minulla on tässä talossa yhtä
paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä
hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi
sinut, koska olet hänen vaimonsa.
Kuinka minä siis voisin tehdä niin
pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan?

1. Moos. 39:9

26 Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihmi-
nen, tehkäämme hänet kuvaksemme,
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän
meren kaloja, taivaan lintuja, karjae-
läimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä,
joita maan päällä liikkuu.”

27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen,
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mie-
heksi ja naiseksi hän loi heidät.

1. Moos. 1:26–27

22 Nyt Herra oli näyttänyt minulle,
Abrahamille, ne älyt, jotka oli järjestetty
ennen kuin maailma oli; ja kaikkien
näiden joukossa oli monia jaloja ja
suuria;

23 ja Jumala näki nämä sielut, että
he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän
keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä
teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi
niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja
hän näki, että he olivat hyviä; ja hän
sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi
heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä
synnyit.

Abr. 3:22–23

18 Ja Herra kutsui kansaansa
SIIONIKSI, koska sillä oli yksi sydän
ja yksi mieli ja se asui vanhurskau-
dessa; eikä sen keskuudessa ollut köy-
hiä.

Moos. 7:18

39 Sillä katso, tämä on minun työni
ja kirkkauteni – ihmisen kuolematto-
muuden ja iankaikkisen elämän
toteuttaminen.

Moos. 1:39

8 Pidä tämän lainkirjan sanat aina
huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin,
niin pystyt tarkoin noudattamaan
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu.
Silloin sinä menestyt ja onnistut
kaikissa toimissasi.

Joos. 1:8

3 Älkää avioituko näihin kansoihin
kuuluvien kanssa. Älkää myöskään
antako tyttäriänne heille vaimoiksi
älkääkä ottako heidän tyttäriään vai-
moiksi pojillenne,

4 sillä he viettelisivät poikanne luo-
pumaan Herrasta ja palvelemaan vie-
raita jumalia. Jos annatte tämän tapah-
tua, Herra vihastuu teihin ja tekee teis-
tä heti lopun.

5. Moos. 7:3–4

18 Älä kosta omaan kansaasi kuulu-
valle äläkä pidä yllä riitaa hänen
kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.

3. Moos. 19:18

11 Ja Herra puhui Moosekselle
kasvoista kasvoihin, niin kuin ihmi-
nen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten
Mooses palasi leiriin, mutta hänen
palvelijansa, nuori Joosua, Nunin
poika, ei milloinkaan poistunut teltan
läheisyydestä.

2. Moos. 33:11

3 Sinulla ei saa olla muita jumalia.
4 Älä tee itsellesi patsasta äläkä

muutakaan jumalankuvaa, älä siitä,
mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä,
mikä on alhaalla maan päällä, äläkä
siitä, mikä on vesissä maan alla.

7 Älä käytä väärin Herran, Jumalasi,
nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta
sitä, joka käyttää väärin hänen
nimeään.

8 Muista pyhittää lepopäivä.
12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että

saisit elää kauan siinä maassa, jonka
Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 Älä tapa.
14 Älä tee aviorikosta.
15 Älä varasta.
16 Älä todista valheellisesti toista

ihmistä vastaan.
17 Älä tavoittele – – mitään, mikä on

[toisen omaa].

2. Moos. 20:3–17

5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryk-
sesi varaan, vaan turvaa koko sydämes-
täsi Herraan.

6 Missä kuljetkin, pidä hänet mie-
lessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean
tien.

Sananl. 3:5–6

3 Kuka saa nousta Herran vuorelle,
kuka astua pyhään paikkaan?

4 Se, jolla on viattomat kädet ja
puhdas sydän, joka ei valheellisesti
vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa.

Ps. 24:3–4

25 Minä tiedän, että lunastajani elää.
Hän sanoo viimeisen sanan maan
päällä.

26 Ja sitten, kun minun nahkani on
riekaleina ja lihani on riistetty irti,
minä saan nähdä Jumalan.

Job 19:25–26

7 Mutta Herra sanoi Samuelille:
”Älä katso hänen kokoaan ja komeut-
taan, sillä minä en hänestä välitä.
Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen
katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee
sydämen.”

1. Sam. 16:7

15 Mutta jos te ette tahdo palvella
Herraa, niin valitkaa tänä päivänä,
ketä palvelette: haluatteko palvella
niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat
Eufratin toisella puolen, vai amorilais-
ten jumalia, näiden amorilaisten,
joiden maassa te nyt asutte. Minä ja
minun perheeni palvelemme Herraa.

Joos. 24:15

16 Herra sanoo: ”Minä lähetän suu-
ren joukon kalastajia kalastamaan
Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähetän
suuren joukon metsästäjiä kaikille
vuorille, kukkuloille ja kallionrotkoi-
hin metsästämään heitä.”

Jer. 16:16

8 Minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra.

9 Sillä niin korkealla kuin taivas
kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat
minun tieni teidän teittenne yläpuo-
lella ja minun ajatukseni teidän ajatus-
tenne yläpuolella.

Jes. 55:8–9

3 Hyljeksitty hän oli, ihmisten torju-
ma, kipujen mies, sairauden tuttava,
josta kaikki käänsivät katseensa pois.
Halveksittu hän oli, me emme häntä
minään pitäneet.

4 Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sai-
rautemme. Omista teoistaan me us-
koimme hänen kärsivän rangaistusta,
luulimme Jumalan häntä niistä lyövän
ja kurittavan,

5 vaikka meidän rikkomuksemme
olivat hänet lävistäneet ja meidän
pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi
rauha, hänen haavojensa hinnalla me
olemme parantuneet.

Jes. 53:3–5

13 Herra sanoi: – Koska tämä kansa
lähestyy minua vain suullaan ja kun-
nioittaa minua vain huulillaan, koska
sen sydän on vetäytynyt minusta
kauas ja koska sen kuuliaisuus minua
kohtaan on vain opittujen ihmiskäs-
kyjen noudattamista,

14 niin minä teen uudelleen tälle
kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä
ihmetekoja, ja sen viisaiden viisaus
häviää ja sen ymmärtäväisten ym-
märrys katoaa.

Jes. 29:13–14

18 – Tulkaa, selvittäkäämme miten
asia on, sanoo Herra. – Vaikka teidän
syntinne ovat verenpunaiset, ne tule-
vat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, ne tulevat val-
keiksi kuin puhdas villa.

Jes. 1:18

23 Kuulkaa! Ennen kuin tulee
Herran päivä, suuri ja pelottava, minä
lähetän teille profeetta Elian.

24 Hän kääntää isien sydämet lasten
puoleen ja lasten sydämet isien
puoleen. Silloin en tuomitse maata
perikatoon, kun tulen.

Mal. 3:23–24

8 Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte.
”Mitä me sinulta riistämme?” te
kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja!

9 Kirous on teidän osananne, koska
te kaikki, koko kansa, petätte minua.

10 – Tuokaa täydet kymmenykset
aarrekammioon, jotta temppelissäni
olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä
tavalla, sanoo Herra Sebaot. – Silloin
saatte nähdä, että minä avaan taivaan
ikkunat ja vuodatan teille sateen run-
saan siunauksen.

Mal. 3:8–10

7 Ei Herra Jumala tee mitään ilmoit-
tamatta suunnitelmiaan palvelijoil-
leen, profeetoille.

Aam. 3:7

44 Noiden kuninkaiden aikana on
taivaan Jumala pystyttävä valtakun-
nan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä
valtakuntaa anneta toiselle kansalle.
Se murskaa lopullisesti kaikki nuo
valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti,

45 niin kuin sinä näit, että vuoresta
lähti vierimään kivi käden koskematta
ja murskasi raudan, pronssin, saven,
hopean ja kullan. Suuri Jumala on
ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on
tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys
on oikea.

Dan. 2:44–45

15 Minulle tuli tämä Herran sana:
16 ”Ihminen, ota puusauva ja kirjoi-

ta siihen: ’Juuda ja häneen liittyneet
israelilaiset.’ Ota sitten toinen sauva ja
kirjoita siihen, Efraimin sauvaan:
’Joosef ja häneen liittyneet Israelin
heimot.’

17 Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin
että ne kädessäsi yhdistyvät kuin
yhdeksi ja samaksi sauvaksi.”

Hes. 37:15–17

9 Minulla on tässä talossa yhtä
paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä
hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi
sinut, koska olet hänen vaimonsa.
Kuinka minä siis voisin tehdä niin
pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan?

1. Moos. 39:9

26 Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihmi-
nen, tehkäämme hänet kuvaksemme,
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän
meren kaloja, taivaan lintuja, karjae-
läimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä,
joita maan päällä liikkuu.”

27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen,
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mie-
heksi ja naiseksi hän loi heidät.

1. Moos. 1:26–27

22 Nyt Herra oli näyttänyt minulle,
Abrahamille, ne älyt, jotka oli järjestetty
ennen kuin maailma oli; ja kaikkien
näiden joukossa oli monia jaloja ja
suuria;

23 ja Jumala näki nämä sielut, että
he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän
keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä
teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi
niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja
hän näki, että he olivat hyviä; ja hän
sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi
heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä
synnyit.

Abr. 3:22–23

18 Ja Herra kutsui kansaansa
SIIONIKSI, koska sillä oli yksi sydän
ja yksi mieli ja se asui vanhurskau-
dessa; eikä sen keskuudessa ollut köy-
hiä.

Moos. 7:18

39 Sillä katso, tämä on minun työni
ja kirkkauteni – ihmisen kuolematto-
muuden ja iankaikkisen elämän
toteuttaminen.

Moos. 1:39

8 Pidä tämän lainkirjan sanat aina
huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin,
niin pystyt tarkoin noudattamaan
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu.
Silloin sinä menestyt ja onnistut
kaikissa toimissasi.

Joos. 1:8

3 Älkää avioituko näihin kansoihin
kuuluvien kanssa. Älkää myöskään
antako tyttäriänne heille vaimoiksi
älkääkä ottako heidän tyttäriään vai-
moiksi pojillenne,

4 sillä he viettelisivät poikanne luo-
pumaan Herrasta ja palvelemaan vie-
raita jumalia. Jos annatte tämän tapah-
tua, Herra vihastuu teihin ja tekee teis-
tä heti lopun.

5. Moos. 7:3–4

18 Älä kosta omaan kansaasi kuulu-
valle äläkä pidä yllä riitaa hänen
kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.

3. Moos. 19:18

11 Ja Herra puhui Moosekselle
kasvoista kasvoihin, niin kuin ihmi-
nen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten
Mooses palasi leiriin, mutta hänen
palvelijansa, nuori Joosua, Nunin
poika, ei milloinkaan poistunut teltan
läheisyydestä.

2. Moos. 33:11

3 Sinulla ei saa olla muita jumalia.
4 Älä tee itsellesi patsasta äläkä

muutakaan jumalankuvaa, älä siitä,
mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä,
mikä on alhaalla maan päällä, äläkä
siitä, mikä on vesissä maan alla.

7 Älä käytä väärin Herran, Jumalasi,
nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta
sitä, joka käyttää väärin hänen
nimeään.

8 Muista pyhittää lepopäivä.
12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että

saisit elää kauan siinä maassa, jonka
Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 Älä tapa.
14 Älä tee aviorikosta.
15 Älä varasta.
16 Älä todista valheellisesti toista

ihmistä vastaan.
17 Älä tavoittele – – mitään, mikä on

[toisen omaa].

2. Moos. 20:3–17

5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryk-
sesi varaan, vaan turvaa koko sydämes-
täsi Herraan.

6 Missä kuljetkin, pidä hänet mie-
lessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean
tien.

Sananl. 3:5–6

3 Kuka saa nousta Herran vuorelle,
kuka astua pyhään paikkaan?

4 Se, jolla on viattomat kädet ja
puhdas sydän, joka ei valheellisesti
vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa.

Ps. 24:3–4

25 Minä tiedän, että lunastajani elää.
Hän sanoo viimeisen sanan maan
päällä.

26 Ja sitten, kun minun nahkani on
riekaleina ja lihani on riistetty irti,
minä saan nähdä Jumalan.

Job 19:25–26

7 Mutta Herra sanoi Samuelille:
”Älä katso hänen kokoaan ja komeut-
taan, sillä minä en hänestä välitä.
Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen
katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee
sydämen.”

1. Sam. 16:7

15 Mutta jos te ette tahdo palvella
Herraa, niin valitkaa tänä päivänä,
ketä palvelette: haluatteko palvella
niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat
Eufratin toisella puolen, vai amorilais-
ten jumalia, näiden amorilaisten,
joiden maassa te nyt asutte. Minä ja
minun perheeni palvelemme Herraa.

Joos. 24:15

16 Herra sanoo: ”Minä lähetän suu-
ren joukon kalastajia kalastamaan
Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähetän
suuren joukon metsästäjiä kaikille
vuorille, kukkuloille ja kallionrotkoi-
hin metsästämään heitä.”

Jer. 16:16

8 Minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra.

9 Sillä niin korkealla kuin taivas
kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat
minun tieni teidän teittenne yläpuo-
lella ja minun ajatukseni teidän ajatus-
tenne yläpuolella.

Jes. 55:8–9

3 Hyljeksitty hän oli, ihmisten torju-
ma, kipujen mies, sairauden tuttava,
josta kaikki käänsivät katseensa pois.
Halveksittu hän oli, me emme häntä
minään pitäneet.

4 Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sai-
rautemme. Omista teoistaan me us-
koimme hänen kärsivän rangaistusta,
luulimme Jumalan häntä niistä lyövän
ja kurittavan,

5 vaikka meidän rikkomuksemme
olivat hänet lävistäneet ja meidän
pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi
rauha, hänen haavojensa hinnalla me
olemme parantuneet.

Jes. 53:3–5

13 Herra sanoi: – Koska tämä kansa
lähestyy minua vain suullaan ja kun-
nioittaa minua vain huulillaan, koska
sen sydän on vetäytynyt minusta
kauas ja koska sen kuuliaisuus minua
kohtaan on vain opittujen ihmiskäs-
kyjen noudattamista,

14 niin minä teen uudelleen tälle
kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä
ihmetekoja, ja sen viisaiden viisaus
häviää ja sen ymmärtäväisten ym-
märrys katoaa.

Jes. 29:13–14

18 – Tulkaa, selvittäkäämme miten
asia on, sanoo Herra. – Vaikka teidän
syntinne ovat verenpunaiset, ne tule-
vat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, ne tulevat val-
keiksi kuin puhdas villa.

Jes. 1:18

23 Kuulkaa! Ennen kuin tulee
Herran päivä, suuri ja pelottava, minä
lähetän teille profeetta Elian.

24 Hän kääntää isien sydämet lasten
puoleen ja lasten sydämet isien
puoleen. Silloin en tuomitse maata
perikatoon, kun tulen.

Mal. 3:23–24

8 Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte.
”Mitä me sinulta riistämme?” te
kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja!

9 Kirous on teidän osananne, koska
te kaikki, koko kansa, petätte minua.

10 – Tuokaa täydet kymmenykset
aarrekammioon, jotta temppelissäni
olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä
tavalla, sanoo Herra Sebaot. – Silloin
saatte nähdä, että minä avaan taivaan
ikkunat ja vuodatan teille sateen run-
saan siunauksen.

Mal. 3:8–10

7 Ei Herra Jumala tee mitään ilmoit-
tamatta suunnitelmiaan palvelijoil-
leen, profeetoille.

Aam. 3:7

44 Noiden kuninkaiden aikana on
taivaan Jumala pystyttävä valtakun-
nan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä
valtakuntaa anneta toiselle kansalle.
Se murskaa lopullisesti kaikki nuo
valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti,

45 niin kuin sinä näit, että vuoresta
lähti vierimään kivi käden koskematta
ja murskasi raudan, pronssin, saven,
hopean ja kullan. Suuri Jumala on
ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on
tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys
on oikea.

Dan. 2:44–45

15 Minulle tuli tämä Herran sana:
16 ”Ihminen, ota puusauva ja kirjoi-

ta siihen: ’Juuda ja häneen liittyneet
israelilaiset.’ Ota sitten toinen sauva ja
kirjoita siihen, Efraimin sauvaan:
’Joosef ja häneen liittyneet Israelin
heimot.’

17 Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin
että ne kädessäsi yhdistyvät kuin
yhdeksi ja samaksi sauvaksi.”

Hes. 37:15–17

9 Minulla on tässä talossa yhtä
paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä
hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi
sinut, koska olet hänen vaimonsa.
Kuinka minä siis voisin tehdä niin
pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan?

1. Moos. 39:9

26 Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihmi-
nen, tehkäämme hänet kuvaksemme,
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän
meren kaloja, taivaan lintuja, karjae-
läimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä,
joita maan päällä liikkuu.”

27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen,
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mie-
heksi ja naiseksi hän loi heidät.

1. Moos. 1:26–27

22 Nyt Herra oli näyttänyt minulle,
Abrahamille, ne älyt, jotka oli järjestetty
ennen kuin maailma oli; ja kaikkien
näiden joukossa oli monia jaloja ja
suuria;

23 ja Jumala näki nämä sielut, että
he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän
keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä
teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi
niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja
hän näki, että he olivat hyviä; ja hän
sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi
heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä
synnyit.

Abr. 3:22–23

18 Ja Herra kutsui kansaansa
SIIONIKSI, koska sillä oli yksi sydän
ja yksi mieli ja se asui vanhurskau-
dessa; eikä sen keskuudessa ollut köy-
hiä.

Moos. 7:18

39 Sillä katso, tämä on minun työni
ja kirkkauteni – ihmisen kuolematto-
muuden ja iankaikkisen elämän
toteuttaminen.

Moos. 1:39

8 Pidä tämän lainkirjan sanat aina
huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin,
niin pystyt tarkoin noudattamaan
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu.
Silloin sinä menestyt ja onnistut
kaikissa toimissasi.

Joos. 1:8

3 Älkää avioituko näihin kansoihin
kuuluvien kanssa. Älkää myöskään
antako tyttäriänne heille vaimoiksi
älkääkä ottako heidän tyttäriään vai-
moiksi pojillenne,

4 sillä he viettelisivät poikanne luo-
pumaan Herrasta ja palvelemaan vie-
raita jumalia. Jos annatte tämän tapah-
tua, Herra vihastuu teihin ja tekee teis-
tä heti lopun.

5. Moos. 7:3–4

18 Älä kosta omaan kansaasi kuulu-
valle äläkä pidä yllä riitaa hänen
kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.

3. Moos. 19:18

11 Ja Herra puhui Moosekselle
kasvoista kasvoihin, niin kuin ihmi-
nen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten
Mooses palasi leiriin, mutta hänen
palvelijansa, nuori Joosua, Nunin
poika, ei milloinkaan poistunut teltan
läheisyydestä.

2. Moos. 33:11

3 Sinulla ei saa olla muita jumalia.
4 Älä tee itsellesi patsasta äläkä

muutakaan jumalankuvaa, älä siitä,
mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä,
mikä on alhaalla maan päällä, äläkä
siitä, mikä on vesissä maan alla.

7 Älä käytä väärin Herran, Jumalasi,
nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta
sitä, joka käyttää väärin hänen
nimeään.

8 Muista pyhittää lepopäivä.
12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että

saisit elää kauan siinä maassa, jonka
Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 Älä tapa.
14 Älä tee aviorikosta.
15 Älä varasta.
16 Älä todista valheellisesti toista

ihmistä vastaan.
17 Älä tavoittele – – mitään, mikä on

[toisen omaa].

2. Moos. 20:3–17

5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryk-
sesi varaan, vaan turvaa koko sydämes-
täsi Herraan.

6 Missä kuljetkin, pidä hänet mie-
lessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean
tien.

Sananl. 3:5–6

3 Kuka saa nousta Herran vuorelle,
kuka astua pyhään paikkaan?

4 Se, jolla on viattomat kädet ja
puhdas sydän, joka ei valheellisesti
vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa.

Ps. 24:3–4

25 Minä tiedän, että lunastajani elää.
Hän sanoo viimeisen sanan maan
päällä.

26 Ja sitten, kun minun nahkani on
riekaleina ja lihani on riistetty irti,
minä saan nähdä Jumalan.

Job 19:25–26

7 Mutta Herra sanoi Samuelille:
”Älä katso hänen kokoaan ja komeut-
taan, sillä minä en hänestä välitä.
Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen
katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee
sydämen.”

1. Sam. 16:7

15 Mutta jos te ette tahdo palvella
Herraa, niin valitkaa tänä päivänä,
ketä palvelette: haluatteko palvella
niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat
Eufratin toisella puolen, vai amorilais-
ten jumalia, näiden amorilaisten,
joiden maassa te nyt asutte. Minä ja
minun perheeni palvelemme Herraa.

Joos. 24:15

16 Herra sanoo: ”Minä lähetän suu-
ren joukon kalastajia kalastamaan
Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähetän
suuren joukon metsästäjiä kaikille
vuorille, kukkuloille ja kallionrotkoi-
hin metsästämään heitä.”

Jer. 16:16

8 Minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra.

9 Sillä niin korkealla kuin taivas
kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat
minun tieni teidän teittenne yläpuo-
lella ja minun ajatukseni teidän ajatus-
tenne yläpuolella.

Jes. 55:8–9

3 Hyljeksitty hän oli, ihmisten torju-
ma, kipujen mies, sairauden tuttava,
josta kaikki käänsivät katseensa pois.
Halveksittu hän oli, me emme häntä
minään pitäneet.

4 Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sai-
rautemme. Omista teoistaan me us-
koimme hänen kärsivän rangaistusta,
luulimme Jumalan häntä niistä lyövän
ja kurittavan,

5 vaikka meidän rikkomuksemme
olivat hänet lävistäneet ja meidän
pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi
rauha, hänen haavojensa hinnalla me
olemme parantuneet.

Jes. 53:3–5

13 Herra sanoi: – Koska tämä kansa
lähestyy minua vain suullaan ja kun-
nioittaa minua vain huulillaan, koska
sen sydän on vetäytynyt minusta
kauas ja koska sen kuuliaisuus minua
kohtaan on vain opittujen ihmiskäs-
kyjen noudattamista,

14 niin minä teen uudelleen tälle
kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä
ihmetekoja, ja sen viisaiden viisaus
häviää ja sen ymmärtäväisten ym-
märrys katoaa.

Jes. 29:13–14

18 – Tulkaa, selvittäkäämme miten
asia on, sanoo Herra. – Vaikka teidän
syntinne ovat verenpunaiset, ne tule-
vat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, ne tulevat val-
keiksi kuin puhdas villa.

Jes. 1:18

23 Kuulkaa! Ennen kuin tulee
Herran päivä, suuri ja pelottava, minä
lähetän teille profeetta Elian.

24 Hän kääntää isien sydämet lasten
puoleen ja lasten sydämet isien
puoleen. Silloin en tuomitse maata
perikatoon, kun tulen.

Mal. 3:23–24

8 Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte.
”Mitä me sinulta riistämme?” te
kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja!

9 Kirous on teidän osananne, koska
te kaikki, koko kansa, petätte minua.

10 – Tuokaa täydet kymmenykset
aarrekammioon, jotta temppelissäni
olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä
tavalla, sanoo Herra Sebaot. – Silloin
saatte nähdä, että minä avaan taivaan
ikkunat ja vuodatan teille sateen run-
saan siunauksen.

Mal. 3:8–10

7 Ei Herra Jumala tee mitään ilmoit-
tamatta suunnitelmiaan palvelijoil-
leen, profeetoille.

Aam. 3:7

44 Noiden kuninkaiden aikana on
taivaan Jumala pystyttävä valtakun-
nan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä
valtakuntaa anneta toiselle kansalle.
Se murskaa lopullisesti kaikki nuo
valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti,

45 niin kuin sinä näit, että vuoresta
lähti vierimään kivi käden koskematta
ja murskasi raudan, pronssin, saven,
hopean ja kullan. Suuri Jumala on
ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on
tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys
on oikea.

Dan. 2:44–45

15 Minulle tuli tämä Herran sana:
16 ”Ihminen, ota puusauva ja kirjoi-

ta siihen: ’Juuda ja häneen liittyneet
israelilaiset.’ Ota sitten toinen sauva ja
kirjoita siihen, Efraimin sauvaan:
’Joosef ja häneen liittyneet Israelin
heimot.’

17 Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin
että ne kädessäsi yhdistyvät kuin
yhdeksi ja samaksi sauvaksi.”

Hes. 37:15–17

9 Minulla on tässä talossa yhtä
paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä
hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi
sinut, koska olet hänen vaimonsa.
Kuinka minä siis voisin tehdä niin
pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan?

1. Moos. 39:9

26 Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihmi-
nen, tehkäämme hänet kuvaksemme,
kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän
meren kaloja, taivaan lintuja, karjae-
läimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä,
joita maan päällä liikkuu.”

27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen,
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mie-
heksi ja naiseksi hän loi heidät.

1. Moos. 1:26–27

22 Nyt Herra oli näyttänyt minulle,
Abrahamille, ne älyt, jotka oli järjestetty
ennen kuin maailma oli; ja kaikkien
näiden joukossa oli monia jaloja ja
suuria;

23 ja Jumala näki nämä sielut, että
he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän
keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä
teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi
niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja
hän näki, että he olivat hyviä; ja hän
sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi
heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä
synnyit.

Abr. 3:22–23

18 Ja Herra kutsui kansaansa
SIIONIKSI, koska sillä oli yksi sydän
ja yksi mieli ja se asui vanhurskau-
dessa; eikä sen keskuudessa ollut köy-
hiä.

Moos. 7:18

39 Sillä katso, tämä on minun työni
ja kirkkauteni – ihmisen kuolematto-
muuden ja iankaikkisen elämän
toteuttaminen.

Moos. 1:39

8 Pidä tämän lainkirjan sanat aina
huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin,
niin pystyt tarkoin noudattamaan
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu.
Silloin sinä menestyt ja onnistut
kaikissa toimissasi.

Joos. 1:8

3 Älkää avioituko näihin kansoihin
kuuluvien kanssa. Älkää myöskään
antako tyttäriänne heille vaimoiksi
älkääkä ottako heidän tyttäriään vai-
moiksi pojillenne,

4 sillä he viettelisivät poikanne luo-
pumaan Herrasta ja palvelemaan vie-
raita jumalia. Jos annatte tämän tapah-
tua, Herra vihastuu teihin ja tekee teis-
tä heti lopun.

5. Moos. 7:3–4

18 Älä kosta omaan kansaasi kuulu-
valle äläkä pidä yllä riitaa hänen
kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.

3. Moos. 19:18

11 Ja Herra puhui Moosekselle
kasvoista kasvoihin, niin kuin ihmi-
nen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten
Mooses palasi leiriin, mutta hänen
palvelijansa, nuori Joosua, Nunin
poika, ei milloinkaan poistunut teltan
läheisyydestä.

2. Moos. 33:11

3 Sinulla ei saa olla muita jumalia.
4 Älä tee itsellesi patsasta äläkä

muutakaan jumalankuvaa, älä siitä,
mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä,
mikä on alhaalla maan päällä, äläkä
siitä, mikä on vesissä maan alla.

7 Älä käytä väärin Herran, Jumalasi,
nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta
sitä, joka käyttää väärin hänen
nimeään.

8 Muista pyhittää lepopäivä.
12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että

saisit elää kauan siinä maassa, jonka
Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 Älä tapa.
14 Älä tee aviorikosta.
15 Älä varasta.
16 Älä todista valheellisesti toista

ihmistä vastaan.
17 Älä tavoittele – – mitään, mikä on

[toisen omaa].

2. Moos. 20:3–17

5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryk-
sesi varaan, vaan turvaa koko sydämes-
täsi Herraan.

6 Missä kuljetkin, pidä hänet mie-
lessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean
tien.

Sananl. 3:5–6

3 Kuka saa nousta Herran vuorelle,
kuka astua pyhään paikkaan?

4 Se, jolla on viattomat kädet ja
puhdas sydän, joka ei valheellisesti
vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa.

Ps. 24:3–4

25 Minä tiedän, että lunastajani elää.
Hän sanoo viimeisen sanan maan
päällä.

26 Ja sitten, kun minun nahkani on
riekaleina ja lihani on riistetty irti,
minä saan nähdä Jumalan.

Job 19:25–26

7 Mutta Herra sanoi Samuelille:
”Älä katso hänen kokoaan ja komeut-
taan, sillä minä en hänestä välitä.
Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen
katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee
sydämen.”

1. Sam. 16:7

15 Mutta jos te ette tahdo palvella
Herraa, niin valitkaa tänä päivänä,
ketä palvelette: haluatteko palvella
niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat
Eufratin toisella puolen, vai amorilais-
ten jumalia, näiden amorilaisten,
joiden maassa te nyt asutte. Minä ja
minun perheeni palvelemme Herraa.

Joos. 24:15

16 Herra sanoo: ”Minä lähetän suu-
ren joukon kalastajia kalastamaan
Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähetän
suuren joukon metsästäjiä kaikille
vuorille, kukkuloille ja kallionrotkoi-
hin metsästämään heitä.”

Jer. 16:16

8 Minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra.

9 Sillä niin korkealla kuin taivas
kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat
minun tieni teidän teittenne yläpuo-
lella ja minun ajatukseni teidän ajatus-
tenne yläpuolella.

Jes. 55:8–9

3 Hyljeksitty hän oli, ihmisten torju-
ma, kipujen mies, sairauden tuttava,
josta kaikki käänsivät katseensa pois.
Halveksittu hän oli, me emme häntä
minään pitäneet.

4 Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sai-
rautemme. Omista teoistaan me us-
koimme hänen kärsivän rangaistusta,
luulimme Jumalan häntä niistä lyövän
ja kurittavan,

5 vaikka meidän rikkomuksemme
olivat hänet lävistäneet ja meidän
pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän
kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi
rauha, hänen haavojensa hinnalla me
olemme parantuneet.

Jes. 53:3–5

13 Herra sanoi: – Koska tämä kansa
lähestyy minua vain suullaan ja kun-
nioittaa minua vain huulillaan, koska
sen sydän on vetäytynyt minusta
kauas ja koska sen kuuliaisuus minua
kohtaan on vain opittujen ihmiskäs-
kyjen noudattamista,

14 niin minä teen uudelleen tälle
kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä
ihmetekoja, ja sen viisaiden viisaus
häviää ja sen ymmärtäväisten ym-
märrys katoaa.

Jes. 29:13–14

18 – Tulkaa, selvittäkäämme miten
asia on, sanoo Herra. – Vaikka teidän
syntinne ovat verenpunaiset, ne tule-
vat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, ne tulevat val-
keiksi kuin puhdas villa.

Jes. 1:18

23 Kuulkaa! Ennen kuin tulee
Herran päivä, suuri ja pelottava, minä
lähetän teille profeetta Elian.

24 Hän kääntää isien sydämet lasten
puoleen ja lasten sydämet isien
puoleen. Silloin en tuomitse maata
perikatoon, kun tulen.

Mal. 3:23–24

8 Voiko ihminen riistää jotakin
Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte.
”Mitä me sinulta riistämme?” te
kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja!

9 Kirous on teidän osananne, koska
te kaikki, koko kansa, petätte minua.

10 – Tuokaa täydet kymmenykset
aarrekammioon, jotta temppelissäni
olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä
tavalla, sanoo Herra Sebaot. – Silloin
saatte nähdä, että minä avaan taivaan
ikkunat ja vuodatan teille sateen run-
saan siunauksen.

Mal. 3:8–10

7 Ei Herra Jumala tee mitään ilmoit-
tamatta suunnitelmiaan palvelijoil-
leen, profeetoille.

Aam. 3:7

44 Noiden kuninkaiden aikana on
taivaan Jumala pystyttävä valtakun-
nan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä
valtakuntaa anneta toiselle kansalle.
Se murskaa lopullisesti kaikki nuo
valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti,

45 niin kuin sinä näit, että vuoresta
lähti vierimään kivi käden koskematta
ja murskasi raudan, pronssin, saven,
hopean ja kullan. Suuri Jumala on
ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on
tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys
on oikea.

Dan. 2:44–45

15 Minulle tuli tämä Herran sana:
16 ”Ihminen, ota puusauva ja kirjoi-

ta siihen: ’Juuda ja häneen liittyneet
israelilaiset.’ Ota sitten toinen sauva ja
kirjoita siihen, Efraimin sauvaan:
’Joosef ja häneen liittyneet Israelin
heimot.’

17 Aseta ne toistensa jatkeeksi, niin
että ne kädessäsi yhdistyvät kuin
yhdeksi ja samaksi sauvaksi.”

Hes. 37:15–17


