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Johannes Kastaja, Jeesuksen edellä lähetetty
Luuk.1:8-17 Niin tapahtui, kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli ja hän toimitti papillisia tehtäviä
Jumalan edessä,
9 että hän tavanmukaisessa pappistehtävien arpomisessa sai osaksensa mennä Herran temppeliin
suitsuttamaan. 10 Ja kaikki kansa oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa.11 Silloin
ilmestyi hänelle Herran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella.12 Ja hänet nähdessään
Sakarias hämmästyi, ja hänet valtasi pelko.
13 Mutta enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi
Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes.14 Ja hän on
oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään.15 Sillä hän on oleva
suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä
hamasta äitinsä kohdusta.16 Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa,
tykö.17 Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet
lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa
valmistetun kansan."
Luuk.3:15-17 Mutta kun kansa yhä odotti ja kaikki ajattelivat sydämessään Johanneksesta, eikö
hän itse ehkä ollut Kristus,16 niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä,
mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään;
17 Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän
hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.
puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisut aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa
sammumattomassa tulessa."
Matt.3:11-12 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on
minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä
Hengellä ja tulella.12 Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja
kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."
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Mark.1:7-8

Ja hän saarnasi sanoen: "Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengänpaulaa
minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena päästämään.8 Minä kastan teidät vedellä, mutta
hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä."

Maria, Jeesuksen äiti
Luuk.1:26-35

Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean
kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret,27 neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle
Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria.
28 Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun
kanssasi."29 Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi
tarkoittaa.30 Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan
edessä.31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi
Jeesus.32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala
antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen
kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."34 Niin Maria sanoi
enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"35 Enkeli vastasi ja
sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sen tähden
myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.
Matt.1:18-21 Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu
Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteen menoaan olevan raskaana Pyhästä
Hengestä.19 Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa
häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet.20 Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso,
hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi
Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.21 Ja hän on synnyttävä
pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän
synneistänsä."
Luuk.2:25-35 Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies,
joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä.26 Ja Pyhä Henki oli hänelle
ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennen kuin oli nähnyt Herran Voidellun.27 Ja hän tuli
Hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle tehdäkseen
hänelle, niin kuin tapa oli lain mukaan,28 otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi:29
"Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan;
30 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,31 jonka sinä olet valmistanut kaikkien
32 valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi
kansojen nähdä,
Israelille".33 Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin.34 Ja Simeon
siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: "Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja
nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan35 – ja myös sinun sielusi
lävitse on miekka käyvä – että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi".

Jeesuksen kaste
Luuk.3:21-22

Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili,
niin tapahtui, että taivas aukeni22 ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa
muodossa, niin kuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun
minä olen mielistynyt".
Mark.1:9-11 Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet
Jordanissa.10 Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niin kuin
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kyyhkysen laskeutuvan häneen.11 Ja taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun
minä olen mielistynyt".
Matt.3:16-17 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän
näki Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.17 Ja
katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen
mielistynyt".
Joh.1:29-34 Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!30 Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee
mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä'.31 Ja minä en tuntenut
häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan."32 Ja
Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se
jäi hänen päällensä.33 Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä
kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se,
joka kastaa Pyhällä Hengellä'.34 Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on
Jumalan Poika."

Perkele kiusasi Jeesusta erämaassa
Luuk.4:1-2 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.
Luuk.4:16-22 Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan
sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan.17 Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja,
ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:18 "Herran Henki on minun
päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut
saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut
vapauteen,19 saarnaamaan Herran otollista vuotta".20 Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen
palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt.21 Niin
hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne
kuullen".22 Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka
hänen suustansa lähtivät; ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Joosefin poika?

Jeesuksen opetus uudestisyntymisestä
Joh.3:4 -10

Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen
mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?"5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos
joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.6 Mikä lihasta
on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.7 Älä ihmettele, että minä sanoin
sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen
huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä
syntynyt."9 Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: "Kuinka tämä voi tapahtua?"10 Jeesus vastasi ja
sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!
Joh.4:20-24 Meidän isämme ovat kumartaen rukoilleet tällä vuorella; ja te sanotte, että
Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaen rukoilla."21 Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, usko
minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa.22 Te kumarratte
sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on
juutalaisista.23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja
totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.24 Jumala on Henki; ja jotka häntä
rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."
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Luuk.11:11-13

Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan
sijasta käärmeen,12 taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin?13 Jos siis te,
jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen
Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!"
Luuk.12:8-10 Mutta minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös
Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä.9 Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se
kielletään Jumalan enkelien edessä.10 Ja jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan,
annetaan anteeksi; mutta sille, joka Pyhää Henkeä pilkkaa, ei anteeksi anneta.

Jeesuksen opetus Pyhän Hengen pilkasta ja riivaajavoimista
Mark.3:28-30

Totisesti minä sanon teille: kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi,
pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin;29 mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä
anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin."30 Sillä he sanoivat: "Hänessä on saastainen
henki".
Matt.12:28-32 Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan
valtakunta tullut teidän tykönne.29 Taikka kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää
hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää? Vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen
talonsa.30 Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan; ja joka ei minun kanssani kokoa, se
hajottaa.31 Sen tähden minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi,
mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta.32 Ja jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa
vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi; mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan, niin
hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa.

Vastustajien edessä ollessa Pyhä Henki auttaa
Luuk.12:11-12

Mutta kun he vievät teitä synagoogain ja hallitusten ja esivaltojen eteen, älkää
huolehtiko siitä, miten tai mitä vastaisitte puolestanne tahi mitä sanoisitte;12 sillä Pyhä Henki
opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava."
Matt.10:17-20 Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagoogissaan he teitä
ruoskivat;
18 ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni, todistukseksi heille ja
pakanoille.19 Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä
puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen.20 Sillä ette te itse puhu,
vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.
Mark.13:9-11 Mutta pitäkää te vaari itsestänne. Teidät vedetään oikeuksiin, ja teitä piestään
synagoogissa, ja teidät asetetaan maaherrain ja kuningasten eteen, minun tähteni, todistukseksi
heille.10 Ja sitä ennen pitää evankeliumi saarnattaman kaikille kansoille.11 Ja kun he vievät teitä
ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte; vaan mitä teille sillä
hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan Pyhä Henki.
Luuk.21:12-15 Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät
teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun
nimeni tähden.13 Ja näin te joudutte todistamaan.14 Pankaa siis sydämellenne, ettette edeltäpäin
huolehdi, miten te vastaatte puolestanne.15 Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan
eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään.
Luuk.10:21-22 Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä,
taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne
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lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.22 Kaikki on minun Isäni antanut
minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä; eikä kukaan muu tunne, kuka
Isä on, kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa."
Joh.6:63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille
puhunut, ovat henki ja ovat elämä.

Lisää opetusta Pyhän Hengen toiminnasta uskovan sisimmässä
Joh.7:37-39

Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku
janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on,
niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka
niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä
ollut kirkastettu.
Joh.14:15-17 Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.16 Ja minä olen rukoileva
Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,17 totuuden
Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te
tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.
Joh.14:25-27 Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne.26 Mutta Puolustaja,
Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä
kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.
27 Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin
maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.
Joh.15:26-27 Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki,
joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.27 Ja te myös todistatte, sillä te olette
alusta asti olleet minun kanssani."
Joh.16:5-11 Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä
kysy minulta: 'Mihin sinä menet?'6 Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe
teidän sydämenne.7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen
pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin
minä hänet teille lähetän.8 Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja
vanhurskauden ja tuomion:9 synnin, koska he eivät usko minuun;10 vanhurskauden, koska minä
menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe;11 ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on
tuomittu.
Joh.16:12-15 Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.13 Mutta
kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu,
ei ole hänestä itsestään; vaan
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minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.14 Hän on minut kirkastava, sillä
hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sen tähden minä
sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
Joh.20:19-23 Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat
koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi
heille: "Rauha teille!"20 Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset
iloitsivat nähdessään Herran.21 Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä on
lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät."22 Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän
päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki.23 Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat
anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."
Matt.22:41-46 Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä42 sanoen: "Mitä arvelette
Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: "Daavidin".43 Hän sanoi heille: "Kuinka
sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen:44 Herra sanoi minun Herralleni: Istu
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minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle'.45 Jos siis
Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?"46 Ja kukaan ei voinut vastata
hänelle sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien yksikään enää rohjennut kysyä häneltä mitään.
Mark.12:35-37 Ja opettaessaan pyhäkössä Jeesus puhui edelleen ja sanoi: "Kuinka kirjanoppineet
sanovat, että Kristus on Daavidin poika?36 Onhan Daavid itse sanonut Pyhässä Hengessä: 'Herra
sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun
jalkojesi alle'.37 Daavid itse sanoo häntä Herraksi; kuinka hän sitten on hänen poikansa?" Ja suuri
kansanjoukko kuunteli häntä mielellään.
Matt.28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
Matt.28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.

Jeesus antoi opetuslapsille vallan parantaa sairaita ja ajaa ulos
riivaajia
Matt.10:1- - - 8

Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos
saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. - - - 8 Parantakaa
sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet,
lahjaksi antakaa.
Luuk.9:1,2 - - -6 Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia
riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja.2 Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan
valtakuntaa ja parantamaan sairaita. - - - 6 Niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen
evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla.
Luuk.10:1 - - 9 Sen jälkeen Herra valitsi seitsemänkymmentä muuta ja lähetti heidät kaksittain
edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. - - - 9 ja parantakaa
sairaat siellä ja sanokaa heille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle'.
Luuk.10:17-20 Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat
meille alamaiset sinun nimesi tähden".18 Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan
19 Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja
taivaasta niin kuin salaman.
skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.20 Älkää kuitenkaan
siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat
kirjoitettuina taivaissa."
Mark.6:7 - - - 12,13 Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista ja alkoi lähettää heitä kaksittain ja antoi
heille vallan saastaisia henkiä vastaan. - - - 12 Niin he lähtivät ja saarnasivat, että oli tehtävä
parannus.13 Ja he ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat
heidät.
Mark.9:38-40 Johannes sanoi hänelle: "Opettaja, me näimme erään, joka ei seuraa meitä, sinun
nimessäsi ajavan ulos riivaajia; ja me kielsimme häntä, koska hän ei seurannut meitä".39 Mutta
Jeesus sanoi: "Älkää häntä kieltäkö; sillä ei kukaan, joka tekee voimallisen teon minun nimeeni,
voi kohta sen jälkeen puhua minusta pahaa.40 Sillä joka ei ole meitä vastaan, se on meidän
puolellamme.
Mark.16:17-18 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos
riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,18 nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa,
ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."
Matt.21:23-27 Ja kun hän oli mennyt pyhäkköön, tulivat hänen opettaessaan ylipapit ja kansan
vanhimmat hänen luoksensa ja sanoivat: "Millä vallalla sinä näitä teet? Ja kuka sinulle on antanut
tämän vallan?"24 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Minä myös teen teille yhden kysymyksen; jos te
minulle siihen vastaatte, niin minäkin sanon teille, millä vallalla minä näitä teen.25 Mistä
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Johanneksen kaste oli? Taivaastako vai ihmisistä?" Niin he neuvottelivat keskenänsä sanoen: "Jos
sanomme: 'Taivaasta', niin hän sanoo meille: 'Miksi ette siis uskoneet häntä?'26 Mutta jos
sanomme: 'Ihmisistä', niin meidän täytyy peljätä kansaa, sillä kaikki pitävät Johannesta
profeettana."27 Ja he vastasivat Jeesukselle ja sanoivat: "Emme tiedä". Niin hänkin sanoi heille:
"Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen.
Luuk.11:20 Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta
tullut teidän tykönne.
Luuk.12:49 Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se
jo olisi syttynyt!

5.
Ap.t.1:4-8 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."6 Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen
rakennat Israelille valtakunnan?"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".
Luuk.24:46-49 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."
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