Ennustuksia Jeesuksesta
Syntymästä: Jes. 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille
merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja
antaa hänelle nimen Immanuel.
Miika 5:2 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.
Pienenä Egyptissä: Hoos. 11:1 Kun Israel oli nuori, rakastin
minä sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani.
Jumalan Poika: Psa. 2:7 Minä ilmoitan, mitä Herra on
säätänyt. Hän lausui minulle: “Sinä olet minun poikani, tänä
päivänä minä sinut synnytin. 2:8 Ano minulta, niin minä annan
pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.
Jeesusta edeltävä sanansaattaja (Johannes Kastaja): Mal. 3:1
Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien
minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te
etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän
tulee, sanoo Herra Sebaot.
Miten Jeesus opetti: Psa. 78:2 Minä avaan suuni mietelmiin
[vertauksiin], tuon ilmi muinaisaikojen arvoituksia. I will
open my mouth in a parable… (KJV 1789). Ja Mat. 13:35 että
kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo:
“Minä avaan suuni vertauksiin, minä tuon ilmi sen, mikä on
ollut salassa maailman perustamisesta asti.”
Paransi sokeita ja kuuroja: Jes. 35:5 Silloin avautuvat
sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat.
Matt. 11:5 sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät,
pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet
herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia.

Jeesus puhui mitä Jumala käski: 5. Moos. 18:18 Profeetan minä
olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun
kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu
heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.
Juutalaiset hyljeksivät Jeesusta: Jes. 53:3 Hän oli
ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden
tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät,
halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
53:4 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän
kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna,
Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
53:5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden,
runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen
päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta
me olemme paratut.
53:6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin
meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen
päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
Häntä piinattiin: Jes. 53:7 Häntä piinattiin, ja hän alistui
siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi
viedään, niinkuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä,
niin ei hän suutansa avannut.
Jeesusta ruoskittiin ja lyötiin: Jes. 50:6 Selkäni minä annoin
lyötäväksi, poskieni parran revittäväksi,
kasvojani pilkalta ja syljeltä.
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Jeesuksen vaatteet jaettiin: Psa. 22:19 he jakavat keskenänsä
minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa.
Jeesuksen ruumis lävistettiin (keihäällä): Sak. 12:10 He
katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat
häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä
katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.
Jeesuksen luita ei katkota: Psa. 34:21 Hän varjelee kaikki
hänen luunsa: ei yksikään niistä murru.

Jeesus nousi kuolleista: Ps. 16:10 Sillä sinä et hylkää minun
sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa.
Apt. 13:32 Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että
Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän
lapsillemme, herättäen Jeesuksen,
13:33 niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: ‘Sinä
olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt.’
13:34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän
enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: ‘Minä
annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot.’
13:35 Sentähden hän myös toisessa paikassa sanoo: ‘Sinä et
salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta.’

