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Video: https://www.youtube.com/watch?v=1tLvWkcmKnc

Älä anna HYMYN huijata - Jehovan todistajien / Vartiotorniyhteisön 
OJENTAMINEN

Ylistäkää Herraa kaikki. Tänään haluan puhua aiheesta: onko Jeesus Kristus arkkienkeli Mikael?
On olemassa ihmisiä, jotka todella uskovat, että Jeesus Kristus on enkeli. Ja todellisuudessa on 
olemassa miljoonia ihmisiä, jotka uskovat niin. On olemassa kokonainen järjestö tai järjestöjä, 
jotka uskovat siihen, että Jeesus Kristus on pelkkä arkkienkeli. Tai että hän on samalla tasolla 
arkkienkelin kanssa. 

Onko Jeesus Kristus arkkienkeli Mikael? Vartiotorniyhteisön / Jehovan todistajien mukaan 
[Watchtower Society/JWs]: Kyllä, Jeesus Kristus on arkkienkeli Mikael. Tämän päivän 
opetuksessa tarkastelemme heidän uskoaan ja perusteluaan sille, että hän on arkkienkeli Mikael 
ja vertaamme sitä kirjoituksiin. Katsotaan, mitä Jumalan sana sanoo asiaan. Aloitetaan tämän 
päivän opiskelu.

www.jw.org sanoo: "Ajoittain, yksilöt tunnetaan useammalla kuin yhdellä nimellä. Esimerkiksi 
patriarkka Jaakob on myös tunnettu Israelina ja apostoli Pietari [Peter], Simeonina [Simon]. 
(Genesis 49:1, 21; Matteus 10:22) Vastaavasti, Raamattu osoittaa, että Mikael on toinen nimi 
Jeesukselle Kristukselle, ennen ja jälkeen elämäänsä maapallolla. Tutkitaan kirjoituksia, joista 
kyseinen johtopäätös on muodostettu." On mielenkiintoista havaita heidän väitteensä, koska 
ihmisillä on useita nimiä, myös Jeesuksella Kristuksella on toinen nimi. He väittävät myös, että 
Raamattu osoittaa sen. 

Näin ollen Jehovan todistajat: "Mikael on toinen nimi Jeesukselle Kristukselle." Tämä on 
Vartiotorniyhteisön ja Jehovan todistajien uskomus. Jumalan sana: "Eikä ole pelastusta 
yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi 
pelastuman." (apostolien teot 4:123) Se tarkoittaa, ettei ihmisille ole annettu toista nimeä taivaan
alla, jonka avulla me pelastumme. Joten, todelliselle uudestisyntyneelle kristitylle, henkilölle, 
joka jakaa Jumalan sanan oikein, yllä olevan Jehovan todistajien lausunnon pitäisi herättää 
kummeksuntaa. Sitä se teki minulle, kun luin sen. 

Aloin tutkimaan sitä, mitä he uskovat. Se sytytti monta varoitusvaloa. Minä havaitsen 
hienovaraisuuden siinä, miten he manipuloivat sanoja. Ja siinä, miten he väittävät asioiden 
olevan totuuksia. Ja siinä tavassa, jolla he yllyttävät ja rohkaisevat henkilöä vastaanottamaan 
heidän väärän opetuksen. Kun varoitusvalo syttyi, se johdatti minut aluksi apostolien teot 
4:123:sta. Ei ole toista nimeä, ei Mikael, ei Gabriel, ei Aabraham, ei Mooses, ei Nooa, ei toista 
nimeä taivaan alla, jonka avulla meidän täytyy pelastua. Täytyy pelastua.  

Enkeli Gabriel sanoi Marialle, sinä tulet raskaaksi ja saat pojan, jonka nimi on Jeesus. Koska hän
pelastaa omansa synniltä. Ei Mikael. Ei arkkienkeli. "Sinä tulet raskaaksi ja saat arkkienkelin." 
Ei. Sinä tulet raskaaksi pyhästä asiasta. Se on lapsi, poika. Ja häntä tullaan kutsumaan 
Jeesukseksi. Joten havaitsemme heti alkuun muutaman puutteen Jehovan todistajien tekstin 
ensimmäisessä kappaleessa sen suhteen, kuka Jeesus Kristus on. Heidän uskomus on, että hän on
arkkienkeli Mikael. Myöhemmin tulemme näkemään nimen, Jeesuksen Kristuksen, merkityksen.
Katso video: "Mikä on Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimi?" 

www.jw.org: "Arkkienkeli. Jumalan sana viittaa Mikaeliin "arkkienkelinä" (Juudas 1:94). Tämä 
sana tarkoittaa "pääenkeliä". Huomataan, että Mikaelia sanotaan arkkienkeliksi. Se viittaa siihen,
että on olemassa vain yksi sellainen enkeli. Todellisuudessa, sana "arkkienkeli" mainitaan 
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Raamatussa vain kerran yksikössä, eikä koskaan monikossa. Lisäksi, Jeesus yhdistyy 
arkkienkeliin. Ylösnousseen Herran, Jeesuksen Kristuksen, mukaan, 1. tessalonikalaisille 4:165 
sanoo: ’Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan 
pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin.’ Näin ollen Jeesuksen äänen 
kuvataan olevan arkkienkelin ääni. Tämä kirjoitusten kohta viittaa, että Jeesus itse on arkkienkeli
Mikael."

Havaitkaa Juudas 1:94: "Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa 
Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: "Rangaiskoon sinua 
Herra!" Havaitkaa, että arkkienkeli Mikael sanoi: "Rangaiskoon sinua Herra.!" Toisin sanoen hän
on alisteisessa asemassa Herraan verrattuna. Hän viittaa siinä ylempään tai johonkin, joka 
hallitsee täydellisesti ja tuon voiman kautta, jolla on täysi valta, Herra, tai henkilö, jolla on täysi 
valta, hän, joka on minua ylempänä: "Rangaiskoon Herra sinua." 

Jeesus Kristus ei tarvitse valtaa keneltäkään rangaistakseen jotain. "Ja Jeesus tuli heidän tykönsä 
ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä" (Matteus 
28:186). Joten jos Mikael on Jeesus Kristus ja Jeesus Kristus on Mikael, miksi Herra Jeesus 
Kristus sanoisi paholaiselle: "Rangaiskoon sinua Herra!" Kun Jeesukselle on annettu elämän ja 
kuoleman avaimet. Kun hänellä on valta yli kaiken taivaassa ja maassa. Kun jumaluuden täyteys 
asuu hänessä kehollisesti. Miksi Jeesus Kristus sanoisi: "Rangaiskoon sinua Herra!", jos Jeesus 
Kristus on Herra. Hän on herrojen herra ja kuninkaiden kuningas. 

Hän ei sano tuota lausuntoa. Jeesus Kristus ei sano tuota lausetta. Mikael sanoo tuon lauseen. 
Mikael, joka on alempiarvoisempi Jeesukseen Kristukseen nähden, tai on alamainen, sanoo tuon 
lauseen. Joten, 1. tessalonikalaisille 4:165: "Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta 
käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat 
ylös ensin." Havaitkaa, että Herra tulee taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen kanssa ja 
Jumalan pasuunan kanssa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ensin. 

Määritelmä: kanssa [with] - yhdistyneenä toiseen henkilöön tai asiaan. Joten, Jeesus Kristus itse, 
Ihmisen poika, laskeutuu taivaasta käskyhuudon kanssa. Kanssa. Kanssa. Nyt, hän on siis toisen 
henkilön tai asian kanssa. Siinä ei sanota, että Jeesus Kristus on hän, joka on Jumalan pasuuna. 
Toisin sanoen, jos sanon ystävälleni: "Nähdään tenniskentällä." Minun ei tarvitse mennä kotiini, 
koska minulla on tennismaila mukana. Se tarkoittaa, että minulle on väline, jolla tennistä 
pelataan mukanani. Minulla on tennismaila. Se on matkassani. Se on minulla. Minun ei tarvitse 
käydä kotona hakemassa sitä, koska se on jo mukanani. Ja se on sitä, mitä näemme 1. 
tessalonikalaiskirjeessä 4:165, kun Herra itse tulee taivaasta alas käskyhuudon kanssa, 
ylienkelin äänen, joten hänen mukanaan on arkkienkeli. Ja heillä on Jumalan pasuuna mukanaan.
Ja he puhaltavat Jumalan pasuunaan. Näemme sen kirjoituksista.

Jumalan enkelit kuulostavat pasuunalta. Matteus 24:29-31:7: "Mutta kohta niiden päivien 
ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja 
taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki 
maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella 
voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat 
hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin." Hän, Ihmisen Poika, 
lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa. Nyt me ymmärrämme 1. tessalonikalaiskirjeen 
kappaleen neljä. 

Jeesus Kristus laskeutuu alas taivaasta ja hänen mukanaan on enkelit, jotka hän lähettää suuren 
pasuunan pauhatessa. Ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmansuunnalta, taivasten ääristä 
hamaan toisiin ääriin. 



-Enkelit ovat Jumalan edustajia. 
-Enkelit työskentelevät Jumalan puolesta.
-Mikael on arkkienkeli ja hän työskentelee Jumalan puolesta ja hän on Jumalan edustaja.

Genesis 11:6-88: "Ja Herra sanoi: 'Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja 
tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä 
aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei 
toinen ymmärrä toisen kieltä.' Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he 
lakkasivat kaupunkia rakentamasta." Tässä puhutaan Nimrodista, joka rakensi torninsa taivaisiin 
syrjäyttääkseen Jumalan. Nimrod oli täynnä ylpeyttä. Siis, Jumalan enkelit tulivat alas ja alkoivat
hajaannuttaa ihmisiä eri paikkoihin. Se on voinut tapahtua monella eri tavalla eikä meille 
välttämättä kerrota tarkkoja yksityiskohtia, kuinka se tehtiin.

Mutta minä uskon, että Herran enkeleitä tuli alas, monta enkeliä, ja he hajaannuttivat tiettyjä 
ihmisheimoja toisistaan. Ja he kykenivät siihen, koska ihmiset puhuivat tiettyä kieltä, jota he 
ymmärsivät. Niinpä, enkelit puhuivat tietyllä kielellä, jota ihmiset ymmärsivät. Ja loput ihmisistä
eivät ymmärtäneet sitä kieltä, joten tapahtui hajaannus. Niinpä Herran enkeli johdatti heidät pois 
siltä alueelta erilleen muista toiseen osaan maata. Vastaavasti jokin toinen enkeli puhui toista 
kieltä, jota tietyt ihmiset ymmärsivät. Tämä on ihmeellistä. Se on ihmeellistä enkelin kielen 
ymmärtämistä. Sanotaan, että sata tai tuhat kuulee tuon tietyn enkelin kielen ja alkaa seuraamaan
enkeliä toiseen suuntaan. Ja niin edelleen.

Meillä on siis monia enkeleitä johtaen suuria ihmisjoukkoja moniin eri suuntiin. Se on vain 
minun mielipiteeni ja teoriani siitä, miten Herra karkotti heidät ulkomaille maan eri kolkkiin. He 
seurasivat kieltä, jota ymmärsivät. Genesis 18:20-229: "Niin Herra sanoi: 'Valitushuuto Sodoman
ja Gomorran tähden on suuri, ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat. Sentähden minä menen alas 
katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut, vai eivätkö; 
minä tahdon sen tietää.' Ja miehet kääntyivät sieltä ja kulkivat Sodomaan päin, mutta Aabraham 
jäi vielä seisomaan Herran eteen."

Genesis 19:110: "Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa; ja 
nähtyänsä heidät Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa." Näemme tässä, 
ettei Loot torju enkeleitä. Eikä hän ole epäileväinen kuten näemme heprealaiskirjeessä 13:2:11: 
"Älkää unhottako vieraanvaraisuutta; sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet 
pitää enkeleitä vierainaan." Näemme, ettei Loot torju enkeleitä vaan sallii heidän tulla 
asuinalueelleen. Ja alkaa osoittaa vieraanvaraisuutta heitä kohtaan. 

Heprealaiskirje 1:412: "tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi 
on jalompi kuin heidän." Joten Jeesus Kristus on paljon korkeammalla ja hänen nimensä on 
paljon jalompi kuin heidän nimensä. Joten Jeesus Kristus on paljon korkeammalla kuin enkelit. 
Ja Jeesuksen Kristuksen nimi on paljon jalompi kuin enkeleiden. Joten, miten Jeesus Kristus voi 
olla arkkienkeli Mikael? 

Johanneksen ilmestys 12:713: "Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat 
lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat." Näemme, että Mikael taistelee 
lohikäärmettä vastaan, ja hänen enkeleitään vastaan. 2. tessalonikalaiskirje 1:714: "ja antaa 
teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta 
voimansa enkelien kanssa." Eli Herra Jeesus Kristus tulee taivaasta voimakkaiden enkeleidensä 
kanssa. 



Ja Jehovan todistajat käyttävät kahta edellä mainittua kohtaa tukeakseen omaa väärää opetustaan,
että Jeesus Kristus on Mikael. Koska Johanneksen ilmestyksessä 12:713 puhutaan arkkienkeli 
Mikaelista ja hänen enkeleistään kun 2. tessalonikalaiskirjeessä 1:714 puhutaan Herrasta 
Jeesuksesta ja hänen voimakkaista enkeleistään. Niinpä, Jehovan todistajat väittävät, jos 
Mikaelilla on enkeleitä ja Jeesuksella on enkeleitä, silloin Mikaelin ja Jeesuksen on oltava sama 
olento. Antakaa anteeksi. Minä hieman hymähdin tuolla ajatukselle.

Koska, kyseessä on kainalosauva. Ja tämä kainalosauva tulee hyvin ilmeiseksi jakeen avulla, 
jonka luemme seuraavaksi. Daniel 10:1315: "Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi 
vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä 
enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten 
tykö." Näemme tässä Danielin 10:13:sta15, että se purkaa Jehovan todistajien väärän opetuksen, 
että Jeesus Kristus on arkkienkeli Mikael. 

Kuinka me näemme sen? No, näemme sen siitä, koska sanotaan Mikaelin olevan eräs 
enkeliruhtinaista. Hän ei ole siis ainoa enkeliruhtinas vaan eräs heistä. Mikael ei ole muiden 
enkeliruhtinaiden yläpuolella vaan yksi heistä. Niinpä enkeliruhtinaat ovat Jeesuksen Kristuksen 
alapuolella. Kuinka tiedämme sen? Koska heprealaiskirje 1:412 sanoo, että Jeesus Kristus on 
paljon korkeammalla kuin enkelit. Ja Jeesuksen Kristuksen nimi on paljon jalompi kuin 
enkeleiden nimi. Me tiedämme, että Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuninkaiden kuningas ja 
herrojen herra. Kaikki valta on annettu hänelle.

Jos kaikki valta on annettu hänelle ja hän on kuninkaiden kuningas ja herrojen herra, Jeesus 
Kristus ei voi olla eräs enkeliruhtinaista. Koska, jos kuulut johonkin joukkoon, sinä et ole 
korkeammalla kuin tuon ryhmän muut jäsenet. Olet silloin samalla tasolla muiden ryhmän 
jäsenten kanssa. Jeesus Kristus ei ole Mikael. Mikael ei ole Jeesus Kristus. Jeesus Kristus on 
kuninkaiden kuningas ja herrojen herra. 

Heprealaiskirje 1:516: "Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: 'Sinä olet minun 
Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin'; ja taas: 'Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on 
oleva minun Poikani'?" Sanoiko Jumala noin Mikaelille? Sanoiko hän niin Gabrielille? Ei 
tietenkään. Oli vain yksi, jolle Jumala on niin sanonut ja hän on Jumalan ainoa Poika, Jeesus 
Kristus. Hän on Jumalan Poika, ei siis Mikael. 

Loppupäätelmänä voidaan sanoa:
-Mikael on arkkienkeli ja eräs enkeliruhtinaista
-Jeesus Kristus on Kaikkivaltias Jumala lihallisessa muodossa

Jehovan todistajat uskovat eri Jeesukseen Kristukseen. He saattavat näyttää hienovaraisilta ja 
rauhallisilta ja miellyttäviltä kadunkulmassa istuen kannettavien jakkaroidensa kanssa pienten 
lehtikojujensa takana. Ja he saattavat ottaa sinut lämpimästi vastaan hienoissa vaatteissaan. 
Naiset pukeutuneena leninkiin ja miehet kravattiin ja pukuun. Mutta ymmärrä yksi asia, ystäväni,
veljeni. 

Paholainen ei tule punaiseen pukeutuneena, heinähangon, hännän ja sarvien kanssa. Vaan 
sellaisena kuin hän oli alussa. Hän on kaikkein ovelin, taitavin, petollisin kaikista olennoista. 
Hän on sama tänä päivänä. Hän on hyvin ovela ja petollinen. Ja hän tietää, miten hänen tulee 
käyttäytyä ja esiintyä. Hän ilmestyy valon enkelinä. Ja hän on piilottanut itsensä Jehovan 
todistajien organisaatioon - Vartiotorniyhteisöön. He istuvat pienten kojujensa takana hyvin 
rauhallisesti odottaen, että joku tarttuu syöttiin. Ja joutuu ansaan. 



Ja heti kun olet antanut heille hieman huomiota ja uskonut heidän väärän oppinsa, olet koukussa 
ja tulet tuhoutumaan. He menevät helvettiin. Kuten menevät kaikki Vartiotorniyhteisön jäsenet ja
Jehovan todistajat. Elleivät he tule täydelliseen katumukseen ja lopeta asettamasta Jeesusta 
Kristusta, Herraamme ja Pelastajaamme, samalle tasolle pelkän enkelin kanssa. Se on 
jumalanpilkkaa. Ja sellainen henkilö saa kiellon ja hänen pääsynsä kielletään Jumalan 
kuningaskuntaan. 

Rukoilen, että tämä viesti on ollut siunaukseksi sinulle. Jaa se Jehovan todistaja ystäviesi kanssa.
Heillä ei ole vastaväitteitä. Menkää rauhassa Jeesuksen nimessä.



1 Genesis 49:1, 2 : Sitten Jaakob kutsui poikansa ja sanoi: "Kokoontukaa, niin minä ilmoitan teille, 
mitä teille päivien lopulla tapahtuu. Tulkaa kokoon ja kuulkaa, Jaakobin pojat, kuulkaa isäänne Israelia.

2 Matteus 10:2: Ja nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäinen oli Simon, jota 
kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas, hänen veljensä, sitten Jaakob Sebedeuksen poika, ja Johannes, 
hänen veljensä. 

3 Apostolien teot 4:12: Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä 
ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.

4 Juudas 1:9: Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen 
ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: "Rangaiskoon sinua Herra!"  

5 1. Tessalonikalaisille 4:16: Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja
Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 

6 Matteus 28:18: Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki 
valta taivaassa ja maan päällä...” 

7 Matteus 24:29-31: Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna 
valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki 
näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan 
taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan 
pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

 
8 Genesis 11:6-8: Ja Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on

heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä.
Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä 
toisen kieltä." Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia 
rakentamasta.

9 Genesis 18:20-22: Niin Herra sanoi: "Valitushuuto Sodoman ja Gomorran tähden on suuri, ja heidän
syntinsä ovat ylen raskaat. Sentähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken 
sen, josta huuto on minun eteeni tullut, vai eivätkö; minä tahdon sen tietää." Ja miehet kääntyivät 
sieltä ja kulkivat Sodomaan päin, mutta Aabraham jäi vielä seisomaan Herran eteen.

10 Genesis 19:1: Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa; ja 
nähtyänsä heidät Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa. 

11 Heprealaisille 13:2: Älkää unhottako vieraanvaraisuutta; sillä sitä osoittamalla muutamat ovat 
tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan.

12 Heprealaisille 1:4: tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on 
jalompi kuin heidän. 

13 Johanneksen ilmestys 12:7:  Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat 
lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat.



14 2. tessalonikalaisille 1:7: ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun 
Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa 

15 Daniel 10:13: Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi 
päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä 
olin jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö. 

16 Heprealaisille 1:5: Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä 
päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun 
Poikani"? 
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