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0. DOKUMENTIT 

 

H2 ציה tsaja (0/181) vaeltaa kuivassa paikassa 
    https://gen.fi/h2-yjh.html 

 

 

1. JUURI 

 

 ,Tsijon fem. paik. (154x, H6444) Siion, Zion ציון ִצּיֹון

kreik. Σιών Sioon (UT 7x), 

"kuiva paikka, merkkikivi, muistomerkki, hautakivi" 

 

 j. (0/181) vaeltaa kuivassa paikassa, to wander in dry place ציה√

 
H2 ציה tsaja (0/181) vaeltaa kuivassa paikassa 
    https://gen.fi/h2-yjh.html 

 

 

2. SIION RAAMATUSSA 

 

Siion-nimeä käytetään Raamatussa viidessä eri merkityksessä: 

 

1. Alkuaan jebusilaisten linnoitus Kidroninlaakson ja Tyropoionin laakson  

välissä olevalla kukkulalla, joka nimitettiin myöhemmin Daavidin 

kaupungiksi. 

 

2. Araunan [Ornanin] puimatantere, jonka Daavid osti, eli  
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Temppelivuori (Morian vuori), Jumalan pyhä vuori, Jumalan asuinpaikka. 

Erityisesti profeetat käyttävät usein Temppelivuoresta Siion-nimeä.  

 

3. Koko Jerusalemin, Jumalan pyhän kaupungin, rinnakkaisnimi.  

Tänne Herran seurakunta kokoontui. 

 

4. Juudan kansa (juutalaiset!) 

 

5. Taivaallinen Jerusalem, Kristuksen seurakunta (Hepr. 12:22) 

 

 

3. RAAMATUNKOHTIA 

 

1. Moos. 2:8–14 

 

8 Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, 

jonka hän oli tehnyt. 

9 Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä 

syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon 

puun. 

10 Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui sieltä 

neljään haaraan. 

11 Ensimmäisen nimi on Pison; se kiertää koko Havilan maan, jossa on 

kultaa; 

12 ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös suitsutuspihkaa ja 

onykskiveä. 

13 Toisen virran nimi on Gihon; se kiertää koko Kusin maan. 

14 Kolmannen virran nimi on Tigris; se juoksee Assurin editse. Neljäs virta 

on Eufrat. 

 

 

2. Sam. 5:1–10 

 

1 Sitten kaikki Israelin sukukunnat tulivat Daavidin luo Hebroniin ja 

sanoivat näin: "Katso, me olemme sinun luutasi ja lihaasi. 

2 Jo kauan sitten, Saulin vielä ollessa kuninkaanamme, sinä saatoit Israelin 

lähtemään ja tulemaan. Ja sinulle on Herra sanonut: 'Sinä olet kaitseva 

minun kansaani Israelia, ja sinä olet oleva Israelin ruhtinas'." 

3 Ja kaikki Israelin vanhimmat tulivat kuninkaan tykö Hebroniin, ja 

kuningas Daavid teki heidän kanssaan liiton Hebronissa, Herran edessä; ja 

sitten he voitelivat Daavidin Israelin kuninkaaksi. 

4 Daavid oli kolmenkymmenen vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi ja 

hallitsi neljäkymmentä vuotta. 
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5 Hebronissa hän hallitsi Juudaa seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta, ja 

Jerusalemissa hän hallitsi koko Israelia ja Juudaa kolmekymmentä kolme 

vuotta. 

6 Ja kuningas meni miehinensä Jerusalemiin jebusilaisia vastaan, jotka 

asuivat siinä maassa. He sanoivat Daavidille näin: "Tänne sinä et tule, vaan 

sokeat ja ontuvat karkottavat sinut sanomalla: 'Ei tule Daavid tänne'". 

7 Mutta Daavid valloitti Siionin vuorilinnan, se on Daavidin 

kaupungin. 

8 Ja Daavid sanoi sinä päivänä: "Jokainen, joka surmaa jebusilaisen ja 

tunkeutuu vesijohdolle asti, hän voittaa ne sokeat ja ontuvat, joita Daavid 

vihaa". Sen tähden on tapana sanoa: "Sokea ja ontuva älköön tulko taloon". 

9 Sitten Daavid asettui vuorilinnaan ja kutsui sen Daavidin kaupungiksi. Ja 

Daavid rakenteli sitä yltympäri, Millosta sisälle päin. 

10 Ja Daavid tuli yhä mahtavammaksi, ja Herra, Jumala Sebaot, oli hänen 

kanssansa. 

 

 

1. Aik. 21:18–26 

 

18 Silloin Herran enkeli käski Gadin sanoa Daavidille, että Daavid 

menisi pystyttämään Herralle alttarin jebusilaisen Araunan 

puimatantereelle. 

19 Daavid meni sen sanan mukaan, jonka Gad oli Herran nimeen puhunut. 

20 Kun Arauna kääntyi, näki hän enkelin, ja hänen neljä poikaansa 

piiloutui; sillä Arauna oli puimassa nisuja. 

21 Mutta Daavid meni Araunan luo, ja kun Arauna katsahti ylös ja näki 

Daavidin, lähti hän puimatantereelta ja kumartui Daavidin eteen 

kasvoilleen maahan. 

22 Daavid sanoi Araunalle: "Anna minulle puimatantereen paikka, 

rakentaakseni siihen Herralle alttarin; täydestä hinnasta anna se minulle, 

että vitsaus taukoaisi kansasta". 

23 Arauna vastasi Daavidille: "Ota se itsellesi, ja herrani, kuningas, 

tehköön, mitä hyväksi näkee. Katso, minä annan härät polttouhriksi ja 

puimaäkeet haloiksi sekä nisut ruokauhriksi; kaikki minä annan." 

24 Mutta kuningas Daavid sanoi Araunalle: "Ei niin, vaan minä ostan ne 

sinulta täydestä hinnasta; sillä minä en ota Herralle sitä, mikä on sinun, 

enkä uhraa ilmaiseksi saatua polttouhria". 

25 Niin Daavid antoi Araunalle siitä paikasta kuudensadan sekelin painon 

kultaa. 

26 Daavid rakensi sinne alttarin Herralle ja uhrasi polttouhreja ja 

yhteysuhreja, ja kun hän huusi Herraa, vastasi Herra tulella, jonka hän 

lähetti taivaasta polttouhrialttarille. 
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Ps. 105:40–45 

 

40 He pyysivät, ja hän pani tulemaan viiriäiset, ja hän ravitsi heitä taivaan 

leivällä. 

41 Hän avasi kallion, ja vettä vuoti; se juoksi virtana kautta erämaan. 

42 Sillä hän muisti pyhän sanansa, muisti Aabrahamia, palvelijaansa. 

43 Niin hän vei kansansa pois sen iloitessa, valittunsa heidän 

riemuitessaan. 

44 Hän antoi heille pakanain maat, ja he ottivat omaksensa kansojen 

vaivannäöt, 

45 että he noudattaisivat hänen käskyjänsä ja ottaisivat hänen laeistansa 

vaarin. Halleluja! 

 

 

Ps. 107:35–38 

 

35 Hän muutti erämaan vesilammikoiksi ja kuivan maan vesilähteiksi. 

36 Hän asetti nälkäiset sinne asumaan ja he rakensivat kaupungin 

asuaksensa. 

37 He kylvivät peltoja ja istuttivat viinitarhoja, jotka tuottivat satoisan 

hedelmän. 

38 Hän siunasi heitä, ja he lisääntyivät suuresti, ja hän antoi heille paljon 

karjaa. 

 

 

Jes. 43:1–5, 18–21 

 

1 Mutta nyt kuule, Jaakob, minun palvelijani, ja Israel, jonka minä olen 

valinnut. 

2 Näin sanoo Herra, sinun Luojasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin 

kohdusta, joka sinua auttaa: Älä pelkää, minun palvelijani Jaakob, sinä 

Jesurun, jonka minä olen valinnut. 

3 Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan 

päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun 

vesojesi päälle, 

4 niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla. 

5 Mikä sanoo: "Minä olen Herran oma", mikä nimittää itsensä Jaakobin 

nimellä, mikä piirtää käteensä: "Herran oma", ja ottaa Israelin 

kunnianimeksensä. 

 

18 Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. 
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19 Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? 

Niin, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. 

20 Minua kunnioittavat metsän eläimet, aavikkosudet ja kamelikurjet, 

koska minä johdan vedet korpeen, virrat erämaahan, antaakseni 

kansani, minun valittuni, juoda. 

21 Kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on julistava minun 

kiitostani. 

 

 

Hes. 47:1–12 

 

1 Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle. Katso, vettä kumpusi 

temppelin kynnyksen alta itään päin, sillä temppelin etusivu oli itää 

kohti. Vesi juoksi alas temppelin oikeanpuolisen sivuseinämän alitse, 

alttarin eteläpuolitse. 
2 Sitten hän toi minut ulos pohjoisportin kautta ja kierrätti minut 

ulkopuolelta ulkoportille, joka antoi itää kohden; ja katso, vesi virtasi 

oikeanpuoliselta sivuseinämältä päin. 

3 Mennessänsä itää kohti mies, mittanuora kädessään, mittasi tuhat 

kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki: vettä oli nilkkoihin asti. 

4 Sitten hän mittasi tuhat ja antoi minun käydä veden poikki: vettä oli 

polviin asti. Sitten hän mittasi tuhat ja antoi minun käydä poikki: vettä oli 

lanteisiin asti. 

5 Sitten hän mittasi tuhat: tuli virta, jonka poikki minä en voinut käydä, 

sillä vesi nousi uimavedeksi, virraksi, josta ei voinut käydä poikki. 

6 Niin hän kysyi minulta: "Oletko nähnyt, ihmislapsi?" ja kuljetti minua ja 

toi takaisin pitkin virran rantaa. 

7 Mutta kun minä tulin takaisin, niin katso: virran rannalla kasvoi hyvin 

paljon puita molemmilla puolin. 

8 Hän sanoi minulle: "Nämä vedet juoksevat itäiselle alueelle, virtaavat 

alas Aromaahan ja tulevat mereen; niiden jouduttua mereen vesi siinä 

paranee. 

9 Kaikki elolliset, kaikki, jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, 

mihin tämä kaksoisvirta tulee. Kaloja on oleva hyvin paljon; sillä kun nämä 

vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa elämään, minne vain 

virta tulee. 

10 Kalastajia seisoo sen rannalla. En-Gedistä En-Eglaimiin asti se on oleva 

yhtä verkkoapajaa. Siinä on kaikenlaisia kaloja, aivan kuin suuren meren 

kaloja, hyvin paljon. 

11 Sen rämeet ja lätäköt eivät parane: ne jätetään suolan valtaan. 

12 Mutta virran varrella, sen molemmilla rannoilla, kasvaa 

kaikkinaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lakastu lehdet eivätkä lopu 

hedelmät: joka kuukausi ne kantavat tuoreet hedelmät, sillä niitten 
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vedet juoksevat pyhäköstä, ja niitten hedelmät ovat ravitsevaiset ja 

niitten lehdet parantavaiset. 

 

 

Sak. 13:1 

 

1 Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin 

lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. 

 

 

Hepr. 12:18–24 

 

18 Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja 

joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, 

19 ette pasuunan kaiun ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen 

kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi; 

20 sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä: "Koskettakoon vuorta vaikka 

eläinkin, se kivitettäköön"; 

21 ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi: "Minä olen peljästynyt 

ja vapisen"; 

22 vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan 

kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien 

enkelien tykö, 

23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, 

ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten 

vanhurskasten henkien tykö, 

24 ja Uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, 

joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. 

 

 

Ilm. 22:1–2 

 

1 Hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli 

juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. 

2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka 

kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun 

lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. 


