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VANHAN TESTAMENTIN ENNUSTUKSET
JEESUKSESTA:
Ennustukset lausuttiin ja kirjoitettiin muistiin, jopa tuhansia vuosia ennen, hänen
syntymäänsä?
Vanha Testamentti:
- Se osa Raamattua, joka on kirjoitettu ennen Jeesuksen syntymää valmistui vuoteen 450 eKr. mennessä.
- Jumala oli hiljaa 400 vuotta ennen Jeesuksen syntymää!
Se sisältää suuren määrän hämmästyttävän yksityiskohtaisia profetioita.
- Profetioiden toteutuminen todistaa, että Raamattu on elävää Jumalan
Sanaa.
- Kaikki profetiat jotka ovat voineet toteutua ovat kaikki myös toteutuneet!
Toteutuneita on noin 594 kpl.
-Toteutumatta on ainoastaan Jeesuksen toista tulemusta koskevat ilmoitukset,
profetiat, joita on noin 140 kpl.
Vanhaan testamenttiin on kirjoitettu enemmän kuin kolmesataa Jeesusta koskevaa
profetiaa, jotka toteutuivat Jeesuksen elämässä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa.
Profetiat, jotka tähän on otettu mukaan, kertovat Jeesuksen elämän
vaiheista: - Syntymisen, pääkohdat elämästä ja ylösnousemuksen!
Siitä pystyy hyvin muodostamaan kuvan koko Hänen elämäkerrastansa.
- Se on kerrottu jo ennen kuin Hän edes oli syntynyt!
Vanhan Testamentin luotettavuus vahvistui 1947, kun löydettiin Qumranista suuri määrä
n. 2100 vuotta vanhoja kirjoituksia, joista on todettu, että ne yhä pitävät yhtä Raamattumme kanssa.
Esimerkiksi löydetty Jesajan kirja on periaatteessa täydellinen. On todettu sen pitävän
yhtä käytössämme olevan Raamatun kanssa! - Ne ovat ajalta ennen Jeesusta!
Voidaan täysin luottaa tässäkin kirjoituksessa esiin tuleviin Jesajan kirjan kohtiin!
Ei ole mitään syytä epäillä muitakaan kirjoja. Raamattu on aivan täydellinen kirja!
Yhtään virhettä ei siitä löydy! Pisteet ja pilkut ovat paikoillaan!
- Jeesus tulee vielä takaisin, todennäköisesti lähiaikoina! Hän
ei ratsasta silloin enää aasilla! Hän tulee kuninkaana!
Olkaamme valmiit vastaanottamaan!

Kertomus Jeesuksen elämästä Vanhan Testamentin mukaan:
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PROFETIA

TOTEUTUMINEN
Uusi Testamentti

Vanha Testamentti
1. Mooses 18:18. ”Onhan Aabrahamista
tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki
kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi. ”

Aabrahamin
jälkeläinen

Galatalaisille 3:7-8. ”Tietäkää siis, että ne,
jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.
Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti
se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi".

1. Mooses 17:19. ”Niin Jumala sanoi:
"Totisesti, sinun vaimosi Saara synnyttää
sinulle pojan, ja sinun on pantava hänen
nimekseen Iisak, ja minä teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi liitoksi hänen jälkeläisillensä. ”

Iisakin
jälkeläinen

Matteus 1:2. ”Aabrahamille syntyi Iisak,
Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi
Juuda ja tämän veljet; ”

4. Mooses 24:17. ”Minä näen hänet, en
kuitenkaan nyt, minä katselen häntä,
en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee
Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista.
Se ruhjoo Mooabilta ohimot, päälaen
kaikilta Seetin pojilta.”

Jaakobin
jälkeläinen

Luukas 3:34. Jeesuksen sukuluetteloa:
”tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Aabrahamin, tämä Taaran, tämä Naahorin ”

1. Mooses 49:10. ”Ei siirry valtikka pois
Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka
se on ja jota kansat tottelevat”

Polveutuminen Juudan hei-

Luukas 3:33. Jeesuksen sukuluetteloa: ”tämä
Aminadabin, tämä Adminin, tämä Arnin, tämä Esromin, tämä Faareen, tämä Juudan,”

Miika 51. ”Mutta sinä, Beetlehem Efrata,
joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se,
joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka
alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.”

Syntymäpaikkana
Beetlehem

Matteus 2:1. ”Kun Jeesus oli syntynyt Juudean
Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana,
niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin,”

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

Neitseellinen
syntymä

Matteus 1:18. ”Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli
kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen
heidän yhteenmenoaan olevan raskaana
Pyhästä Hengestä.”

Jeremia 31:15. ”Näin sanoo Herra: Kuule,
Raamasta kuuluu valitus, katkera itku:
Raakel itkee lapsiansa, hän ei lohdutuksesta huoli surussaan lastensa tähden,
sillä niitä ei enää ole. ”

Lasten surmaaminen

Matteus 2:16. ”Silloin Herodes, nähtyään, että
tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin ja
lähetti tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemistä ja koko sen ympäristöstä, kaksivuotiaat
ja nuoremmat, sen mukaan kuin hän oli aikaa
tietäjiltä tarkoin tiedustellut.”

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

Pako
Egyptiin

Matteus 2:14. ”Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin.
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Jesaja 9:1-2. ”Mutta ei jää pimeään se,
mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan
hän saattoi halveksituksi Sebulonin maan
ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa
hän saattaa kunniaan merentien, Jordanin tuonpuoleisen maan, pakanain alueen.
Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee
suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.”

Vaikutusalueena Galilea
ja Jordan joen
varsi

Jesaja 53:3. ”Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden
tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa
peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet ”

Juutalaiset
torjuvat
hänet

Johannes 1:11. ”Hän tuli omiensa tykö, ja hänen
omansa eivät ottaneet häntä vastaan.”

Jesaja 11:2. ”Ja hänen päällänsä lepää
Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen
henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja
Herran pelon henki.”

Viisas ja ymmärtäväinen

Luukas 2:52. ”Ja Jeesus varttui viisaudessa ja
iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.”

Tulo Jerusalemiin riemusaatossa, nuorella
aasilla ratsastaen

Johannes 12:23-14. ”ottivat he palmupuiden
oksia ja menivät häntä vastaan ja huusivat:
"Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee
Herran nimeen, Israelin kuningas!"
Ja saatuansa nuoren aasin Jeesus istui sen
selkään, niinkuin kirjoitettu on:”

Sakarja9:9. ”Iloitse suuresti, tytär Siion,
riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja
auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.”

kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus"

Sakarja 11:12. ”Sitten minä sanoin heille: Hänet myy"Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa mi- dään 30 honulle palkkani; jollei, niin olkaa antapearahasta
matta". Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa.”
Sakarja 11:13. ”Herra sanoi minulle:
"Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta,
jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet". Niin minä otin ne kolmekymmentä
hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle.”
Jesaja 53:7. ”Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään,
niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.”

Matteus 4:12-16. ”Mutta kun Jeesus kuuli, että
Johannes oli pantu vankeuteen, poistui hän Galileaan.
Ja hän jätti Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla, Sebulonin ja
Naftalin alueella;
että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta
Esaiaan kautta, joka sanoo:
"Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea-

Matteus 26:15. ”ja sanoi: "Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän
käsiinne?" Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa.”

Rahat palautetaan ja käytetään savenvalajan pellon
ostamiseen

Matteus 27:6-6. ”Niin ylipapit ottivat hopearahat ja sanoivat: "Ei ole luvallista panna näitä
temppelirahastoon, koska ne ovat veren hinta".
Ja neuvoteltuaan he ostivat niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautausmaaksi”

Hän on hiljaa
syyttäjien
edessä

Matteus 26:62-63. ”Silloin ylimmäinen pappi
nousi ja sanoi hänelle: "Etkö vastaa mitään
siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan?"
Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi
sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua elävän
Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä
Kristus, Jumalan Poika".
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Jesaja 53:4-5. ”Mutta totisesti, meidän
sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme
häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja
vaivaamana,
mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli
hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja
hänen haavainsa kautta me olemme paratut.”

Jesaja 53:12. ”Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien
kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi
sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi
monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.”
Psalmi 22:17. ”Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun
käteni ja jalkani, niinkuin jalopeurat. ”

Hän kärsii
toisten puolesta

Matteus 27:6-7. ”Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget
ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi;
että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta
Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä
meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme"

Hänet ristiinnaulitaan rikollisten
kanssa

Matteus 27:38. ”Silloin ristiinnaulittiin hänen
kanssansa kaksi ryöväriä, toinen oikealle ja
toinen vasemmalle puolelle.”

Hänen kätensä ja jalkansa
lävistetään

Johannes 20:27. ”Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun
käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun
kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen"

Psalmi 22:7-8. ”Mutta minä olen mato
enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan
hylky.
Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat
minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät
ilkkuen päätään:”

Häntä ivataan
ja pilkataan

Matteus 27:39-40. ” Ja ne, jotka kulkivat
ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät päätänsä
ja sanoivat: "Sinä, joka hajotat maahan
temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan Poika, ja
astu alas ristiltä".

Psalmi 69:22. ”Koiruohoa he antoivat
minun syödäkseni ja juottivat minulle
janooni hapanviiniä.”

Hänelle annetaan juotavaksi koiruohoa ja
etikkaa

Johannes 19:29. ”Siinä oli astia, hapanviiniä
täynnä; niin he täyttivät sillä hapanviinillä
sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja
ojensivat sen hänen suunsa eteen.”

Sakarja 12:10. ”Ja minä vuodatan Daavidin Hänen kylsuvun päälle ja Jerusalemin asukasten
kensä lävispäälle armon ja rukouksen hengen. He
tetään
katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti
esikoista.”
Sotilaat
Psalmi 22:19. ”he jakavat keskenänsä
heittävät arminun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa.”
paa hänen
vaatteistaan

Johannes 19:34. ”vaan yksi sotamiehistä
puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti
vuoti siitä verta ja vettä.”

Markus 15:24. ”Ja he ristiinnaulitsivat hänet
ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa
heittäen niistä arpaa, mitä kukin oli saava. ”
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Psalmi 34:21. ”Hän varjelee kaikki hänen
luunsa: ei yksikään niistä murru. ”

Hän kärsii
toisten puolesta

Johannes 19:33. ” Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi,
eivät he rikkoneet hänen luitaan,”

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

Hänet haudataan rikkaan
miehen hautaan

Matteus 27:57-60. ”Mutta illan tultua saapui
rikas mies, Arimatiasta kotoisin, nimeltä Joosef, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi.
Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen
ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen häJa Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen
liinavaatteeseen
ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka
oli hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti suuren kiven hautakammion ovelle ja lähti pois”

Psalmi 16:10. ”Sillä sinä et hylkää minun
sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi
nähdä kuolemaa.”

Hän nousee
kuolleista

Matteus 28:9. ”Mutta katso, Jeesus tuli
heitä vastaan ja sanoi: "Terve teille!" Ja
he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat
häntä.”

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

Hän nousee
taivaaseen

Luukas 24:50-51. ”Sitten hän vei heidät pois,
lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi
heidät.
Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen.”

E.N.

