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Matt.27:38-44

Silloin ristiinnaulittiin hänen kanssansa kaksi ryöväriä, toinen oikealle ja
toinen vasemmalle puolelle.39 Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät
päätänsä40 ja sanoivat: "Sinä, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen
rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan Poika, ja astu alas ristiltä". 41 Samoin ylipapit ja
kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat:42 "Muita hän on auttanut,
itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas; astukoon nyt alas ristiltä, niin me
uskomme häneen.43 Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on
häneen mielistynyt; sillä hän on sanonut: 'Minä olen Jumalan Poika'."44 Ja samalla tavalla
herjasivat häntä ryöväritkin, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssansa.
Mark.15:29-32 Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä ja nyökyttivät päätään ja
sanoivat: "Voi sinua, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat!30
Auta itseäsi ja astu alas ristiltä."31 Samoin ylipapitkin ynnä kirjanoppineet keskenään
pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa.32 Astukoon
hän, Kristus, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme." Myöskin
ne, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssaan, herjasivat häntä.

Riivaajat
Matt.8:28-29 Kun hän tuli toiselle rannalle, gadaralaisten alueelle, tuli häntä vastaan kaksi
riivattua, jotka olivat haudoista lähteneet ja olivat kovin raivoisia, niin ettei kukaan voinut
sitä tietä kulkea.29 Ja katso, he huusivat sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme
tekemistä, sinä Jumalan Poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa?"
Luuk.8:26-29 Ja he purjehtivat gerasalaisten alueelle, joka on vastapäätä Galileaa.27 Ja kun
hän oli noussut maihin, tuli häntä vastaan kaupungista mies, jossa oli riivaajia; ja hän ei
ollut pitkään aikaan pukenut vaatteita ylleen eikä asunut huoneessa, vaan haudoissa.28
Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankesi maahan hänen eteensä ja huusi suurella
äänellä: "Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika?

1

Minä rukoilen sinua: älä minua vaivaa."29 Sillä hän oli käskemäisillään saastaista henkeä
menemään ulos siitä miehestä. Sillä pitkät ajat se oli temponut häntä mukaansa; hänet oli
sidottu kahleisiin ja jalkanuoriin, ja häntä oli vartioitu, mutta hän oli katkaissut siteet ja
kulkeutunut riivaajan ajamana erämaihin.
Luuk.4:40-41 Auringon laskiessa kaikki, joilla oli sairaita, mikä missäkin taudissa, veivät ne
hänen tykönsä. Ja hän pani kätensä heidän itse kunkin päälle ja paransi heidät. 41 Myös
lähtivät riivaajat ulos monesta, huutaen ja sanoen: "Sinä olet Jumalan Poika!" Mutta hän
nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Kristuksen.
Mark.1:23-24 Ja heidän synagoogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki; ja
se huusi24 sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen?
Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä."

6.
Mark.3:10-12

sillä hän paransi monta, jonka tähden kaikki, joilla oli vaivoja, tunkeutuivat
hänen päälleen koskettaaksensa häntä.11 Ja kun saastaiset henget näkivät hänet,
lankesivat he maahan hänen eteensä ja huusivat sanoen: "Sinä olet Jumalan Poika".12 Ja
hän varoitti ankarasti heitä saattamasta häntä julki.
Luuk.4:1-3 Sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta; ja Henki kuljetti häntä
erämaassa,2 ja perkele kiusasi häntä neljäkymmentä päivää. Eikä hän syönyt mitään niinä
päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä.3 Niin perkele sanoi hänelle: "Jos
sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi".
Luuk.4:912 Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi
hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas;10 sillä kirjoitettu on: 'Hän
antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua',11 ja: 'He kantavat sinua
käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'."12 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sanottu on:
'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi'."
Matt.4:3 -- - 6 Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan
Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi". - - - "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin
heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta', ja: 'He
kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'."

Alkuseurakunta tunnusti
Luuk.24:44-49 Ja

hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille
ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on
kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa".45 Silloin hän avasi heidän
ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.46 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että
Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,47 ja että parannusta syntien
anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen
Jerusalemista.48 Te olette tämän todistajat.49 Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka
minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne
puetaan voima korkeudesta."
Ap.t.1:4-5 - - - 7-8 Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää
lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette
minulta kuulleet.5 Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei
kauan näitten päivien jälkeen." - - - 7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja
eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,8 vaan, kun Pyhä Henki tulee
teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa
että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".
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Sanoma Pietarin kautta
Ap.t.2:29- 36 -- - 41 Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme
Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän
keskellämme vielä tänäkin päivänä.30 Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli
valalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen
valtaistuimelleen,31 niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen,
ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.32
Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.33 Koska hän
siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen
lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.34 Sillä ei Daavid ole
astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun
oikealle puolelleni,35 kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.'36
Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi
tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte." - - - 41 Jotka nyt ottivat hänen
sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
Ap.t.4:8-12 Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja
vanhimmat!9 Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja
siitä, kenen kautta hän on parantunut,
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen,
Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala
kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.11 Hän on
'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'.
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille
annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."
Ap.t.5:26-33 Silloin päällikkö meni oikeudenpalvelijain kanssa ja nouti heidät; ei kuitenkaan
väkisin, sillä he pelkäsivät, että kansa heidät kivittäisi.27 Ja he toivat heidät ja asettivat
neuvoston eteen. Ja ylimmäinen pappi kuulusteli heitä28 ja sanoi: "Me olemme kieltämällä
kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen; ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin
opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren".29 Mutta Pietari
ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.30
Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja
surmasitte.31 Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi,
antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.32 Ja me olemme kaiken
tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä
tottelevat."
Ap.t.5:40-42 Niin he noudattivat hänen neuvoansa. (( Neuvostossa fariseus Gamaliel
puhui)) Ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta
Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään. 41 Niin he lähtivät pois neuvostosta
iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen
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nimen tähden.42 Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja
julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta.
Ap.t.10:34-48 Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: "Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala
katso henkilöön,35 vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee
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vanhurskautta, on hänelle otollinen.36 Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille,
julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra,
37 sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kasteen jälkeen, jota
Johannes saarnasi, sen te tiedätte;38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja
voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja
paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.
39 Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa;
ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat.40 Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja
antoi hänen ilmestyä,41 ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille,
meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista
noussut.42 Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala
on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi.43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että
jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta." 44 Kun Pietari
vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.45 Ja kaikki ne
uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä,
että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,46 sillä he kuulivat heidän puhuvan
kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:47 "Ei kaiketi kukaan voi kieltää
kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?"48 Ja hän
käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä
muutamia päiviä.

Sanoma Paavalin kautta
Ap.t.9:1-9

Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni
ylimmäisen papin luo
2 ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien
vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin.3 Ja kun hän oli
matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti
hänen ympärillänsä;4 ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul,
miksi vainoat minua?"5 Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota
sinä vainoat.6 Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää
tekemän."7 Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisoivat mykistyneinä: he
kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet.8 Niin Saulus nousi maasta; mutta kun
hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet
Damaskoon.9 Ja hän oli kolme päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut.
Ap.t.9:19-21 Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa.20 Ja kohta hän
saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika.21 Ja kaikki, jotka
kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: "Eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa tuhosi ne, jotka
tätä nimeä avuksi huutavat? Ja eikö hän ole tullut tänne viedäksensä ne vangittuina
ylipappien käsiin?"22 Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat
juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus.
Ap.t.17:1-4 Ja he matkustivat Amfipolin ja Apollonian kautta ja tulivat Tessalonikaan, jossa
oli juutalaisten synagooga. 2 Ja tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja
keskusteli kolmena sapattina heidän kanssansa, lähtien kirjoituksista,3 selitti ne ja osoitti,
että Kristuksen piti kärsimän ja nouseman kuolleista, ja sanoi: "Tämä Jeesus, jota minä
teille julistan, on Kristus".4 Ja muutamat heistä tulivat uskoon ja liittyivät Paavaliin ja
Silaaseen, niin myös suuri joukko jumalaa pelkääväisiä kreikkalaisia sekä useat ylhäiset
naiset.
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Ap.t.18:1-6

Sen jälkeen Paavali lähti Ateenasta ja meni Korinttoon.2 Siellä hän tapasi erään
Akylas nimisen juutalaisen, joka oli Pontosta syntyisin ja äsken tullut Italiasta, ja hänen
vaimonsa Priskillan. Klaudius oli näet käskenyt kaikkien juutalaisten poistua Roomasta. Ja
Paavali meni heidän luoksensa.3 Ja kun hänellä oli sama ammatti kuin heillä, jäi hän heidän
luoksensa, ja he tekivät työtä yhdessä; sillä he olivat ammatiltaan teltantekijöitä.4 Ja hän
keskusteli synagoogassa jokaisena sapattina ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia
uskomaan. 5 Ja kun Silas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, oli Paavali kokonaan
antautunut sanan julistamiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus.6 Mutta kun he
vastustivat ja herjasivat, pudisti hän vaatteitansa ja sanoi heille: "Tulkoon teidän verenne
oman päänne päälle! Viaton olen minä; tästedes minä menen pakanain tykö."
2.Kor.5:14-21 - - - 6:1-2 Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän
päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet;15 ja hän on
kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka
heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut.16 Sen tähden me emme tästä lähtien tunne
ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan
nyt enää tunne.
17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on
kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 18 Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut
meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.19 Sillä Jumala
oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan,
ja hän uskoi meille sovituksen sanan.20 Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja
Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa
itsenne Jumalan kanssa.
21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä
tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. - - - 6:1-2 Hänen työtovereinaan me myös
kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon
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niin, ettei se jää turhaksi.2 Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja
pelastuksen päivänä sinua auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen
päivä.
Fil.2:5-11 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,6 joka ei, vaikka
hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,7 vaan tyhjensi
itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan
sellaiseksi kuin ihminen;8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan
ristin kuolemaan asti.9 Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut
hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,10 niin että kaikkien polvien pitää
Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan
päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän
Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
Hepr.13:8 Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.

Sanoma Johanneksen kautta
1.Joh.4:1-6 - - - 13-15

Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget,
ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.2 Tästä te
tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan
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tulleeksi, on Jumalasta;3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se
on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.
4 Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on
suurempi kuin se, joka on maailmassa.5 He ovat maailmasta; sen tähden he puhuvat, niin
kuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä.
6 Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei
kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. - - - 13-15 Siitä
me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille
Henkeänsä.14 Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa
maailman Vapahtajaksi.15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala
pysyy, ja hän Jumalassa.
1.Joh.5:1-2 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja
jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on
syntynyt.2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa
ja noudatamme hänen käskyjänsä.
2.Joh.1:7-9 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta
Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.8 Ottakaa
vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan
että saatte täyden palkan.9 Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa,
hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.
Joh.17:1-26 Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on
tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut;2 koska sinä olet antanut hänen
valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle
antanut.3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen
Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.4 Minä olen kirkastanut
sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.5 Ja
nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi,
ennenkuin maailma olikaan.6 Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit
minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun
sanastasi vaarin.7 Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta.8 Sillä
ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne
vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut
lähettänyt. 9 Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan
niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun –10 ja kaikki minun
omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun – ja minä olen kirkastettu heissä.11 Ja minä
en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä,
varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin
mekin.12 Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä
olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin
se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.13 Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja
puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään.14 Minä
olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta,
niinkuin en minäkään maailmasta ole.15 En minä rukoile, että ottaisit heidät pois
maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta.16 He eivät ole maailmasta, niinkuin en
minäkään maailmasta ole.17 Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.18 Niin kuin
sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan;19 ja
minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.20 Mutta en
minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa
kautta uskovat minuun,21 että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja
minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut
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lähettänyt.22 Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he
olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä –23 minä heissä, ja sinä minussa – että he olisivat
täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja
rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.24 Isä, minä tahdon, että missä minä
olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät
minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen
maailman perustamista.25 Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä
tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt.26 Ja minä
olen
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tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua
rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä."

Seurakunta
Luuk.11:2-4 Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; [tapahtukoon
sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa;]3 anna meille joka päivä meidän

jokapäiväinen leipämme;4 ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme
anteeksi jokaiselle velallisellemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; [vaan päästä meidät
pahasta]."
Luuk.10:2 "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän
lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.
Ap.t.4: 24"Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on!25
Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet
puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?26 Maan kuninkaat
nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan.'27 Sillä
totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä
olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa,28
tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi.29 Ja
nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun
sanaasi;30 ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu
sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta."
((uskontunnustus))
Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen
Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, minun Herraani, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi
neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui
alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan,
Isän, Kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,
ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhäin yhteyden, syntien anteeksi
antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Amen.
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