
 

Jesaja 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.  
Johanneksen 1:29 Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan 
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!  
Kirje heprealaisille 9:22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman 
verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.  
Ensimmäinen kirje korinttilaisille 15:3-4 Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä 
itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet 
haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan,  

Kirje roomalaisille 3:10, 23 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, Sillä 
kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla  
Kirje roomalaisille 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen
elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.  
Matteuksen 3:2 ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".  
Luukkaan 13:3 Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki
hukutte.  
Ensimmäinen Johanneksen kirje 1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja 
vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.  
Johanneksen 8:24 Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua 
siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."  
Markuksen 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus 
ja uskokaa evankeliumi".  
Johanneksen 3:5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja 
Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.  

Apostolien teot 2:38-39 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä 
kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän 
Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka 
kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."  

Apostolien teot 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan
valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.  
Apostolien teot 19:5-6 Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali 
pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. 
Apostolien teot 10:44 Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen 
kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, 
hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,  
Apostolien teot 10:46-48 sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin 
Pietari vastasi: "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän 
Hengen niinkuin mekin?" Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he 
pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.  
Apostolien teot 2:16-18 Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: 'Ja on tapahtuva
viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän 
poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. 
Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he 
ennustavat.  

Kirje roomalaisille 8:1-2, 14 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa 
Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja
kuoleman laista. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.  
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Kirje heprealaisille 12:14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan 
ole näkevä Herraa;  
Kirje efesolaisille 2:19-20 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien 
kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä 
itse Kristus Jeesus,  

Johanneksen ilmestys 22:12-13, 20-21 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, 
antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja 
loppu. Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus! Herran 
Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen.  

Viides Mooseksen Kirja 6:4-5 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta 
Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.  
Johanneksen 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen 
kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja 
totuutta.  
Matteuksen 28:18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki
valta taivaassa ja maan päällä.  
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