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Jeesus paljastaa Perkeleen
Joh.16:7-11 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.
Matt.25: 41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te
kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.
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
taivaasta niin kuin salaman. 19 Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja
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."
Joh.8:41-47 Te teette isänne tekoja." He sanoivat hänelle: "Me emme ole aviorikoksesta
syntyneitä; meillä on yksi Isä, Jumala".42 Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin
te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut,
vaan hän on minut lähettänyt.43 Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sen tähden,
että te ette kärsi kuulla minun sanaani.44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te
tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä
ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen
isä.45 Mutta minua te ette usko, sen tähden että minä sanon totuuden.46 Kuka teistä voi näyttää
minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?47 Joka on Jumalasta,
se kuulee Jumalan sanat. Sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta."
Matt.13:37-43 Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika.38 Pelto on
maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset.39 Vihamies, joka
ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit.40 Niin kuin
lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa.41 Ihmisen Poika
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lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja
jotka tekevät laittomuutta,42 ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten
kiristys.43 Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se
kuulkoon.
Luuk.22:31-32 Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä
niinkuin nisuja;
32 mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä
kerran palajat, niin vahvista veljiäsi."
Luuk.12:4-5 Mutta minä sanon teille, ystävilleni: älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin,
eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä.5 Vaan minä osoitan teille, ketä teidän on
pelkääminen: peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille,
häntä te peljätkää.
Joh.6:70-71 Jeesus vastasi heille: "Enkö minä ole valinnut teitä, te kaksitoista? Ja yksi teistä on
perkele."71 Mutta sen hän sanoi Juudaasta, Simon Iskariotin pojasta; sillä tämä oli hänet
kavaltava ja oli yksi niistä kahdestatoista.
Joh.13:2,27 Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan,
sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, - - - 27 Ja silloin, sen palan jälkeen, meni häneen
saatana. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Minkä teet, se tee pian".
Joh.14:30 En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa
hänellä ei ole mitään.
Luuk.22:52-53 Niin Jeesus sanoi ylipapeille ja pyhäkön vartioston päälliköille ja vanhimmille, jotka
olivat tulleet häntä vastaan: "Niin kuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet miekat ja seipäät
käsissä.53 Minä olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä, ettekä ole ojentaneet käsiänne
minua vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta."
Mark.8:31-33 Ja hän alkoi opettaa heille, että Ihmisen Pojan piti kärsimän paljon ja joutuman
vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi, ja kolmen päivän
32 Ja tämän hän puhui peittelemättä. Silloin Pietari otti hänet
perästä nouseman ylös.
erilleen ja rupesi häntä nuhtelemaan.33 Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja nuhteli
Pietaria sanoen: "Mene pois minun edestäni, saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan,
vaan sitä, mikä on ihmisten".

Jeesus on Herra
Matt.28:18 Ja

Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.
Matt.12:28 Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta
tullut teidän tykönne.

2.
Luuk.4:36 Ja

heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he puhuivat keskenään sanoen: "Mitä tämä puhe
on, sillä hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos?"
Matt.8:16 Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla,
ja kaikki sairaat hän paransi;
Mark.1:32-34 Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki sairaat ja
riivatut,33 ja koko kaupunki oli koolla oven edessä.34 Ja hän paransi monta, jotka sairastivat
moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat
hänet.

2

Mark.16:9

Mutta ylösnousemisensa jälkeen hän varhain aamulla viikon ensimmäisenä päivänä
ilmestyi ensiksi Maria Magdaleenalle, josta hän oli ajanut ulos seitsemän riivaajaa.
Luuk.8:1-3 Ja sen jälkeen hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja saarnasi ja julisti
Jumalan valtakunnan evankeliumia; ja ne kaksitoista olivat hänen kanssansa,2 niin myös
muutamia naisia, jotka olivat parannetut pahoista hengistä ja taudeista: Maria, Magdaleenaksi
kutsuttu, josta seitsemän riivaajaa oli lähtenyt ulos,3 ja Johanna, Herodeksen taloudenhoitajan
Kuusaan vaimo, ja Susanna ja useita muita, jotka palvelivat heitä varoillansa.
Matt.17:18 Ja Jeesus nuhteli riivaajaa, ja se lähti pojasta, ja poika oli siitä hetkestä terve.

Jeesus kohtasi Perkeleen
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.4:3-4 Niin perkele sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se
muuttuu leiväksi".
4 Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä'.
Luuk.4:5-8 Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki
maailman valtakunnat
6 ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni
se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon.7 Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä
kaikki on oleva sinun."
8 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun
Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'."
Luuk.4:9-13 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'."13
Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi.
Matt.4:1-4 Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi.2 Ja kun Jeesus oli
paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä.3 Silloin
kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden
kivien muuttua leiviksi".4 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan
leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee'."
Matt.4:5-7 Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön
harjalle6 ja sanoi hänelle: "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'."7 Jeesus sanoi hänelle: "Taas on kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi'."
Matt.4:8-11 Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki
maailman valtakunnat ja niiden loiston9 ja sanoi hänelle: "Tämän kaiken minä annan sinulle, jos
lankeat maahan ja kumarrat minua".10 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä
kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman'."11
Silloin perkele jätti hänet; ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle palvelusta.

Vastustajien lausuntoja
Joh.7:20 Kansa

vastasi: "Sinussa on riivaaja; kuka sinua tavoittelee tappaaksensa?"
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Matt.9:32-34 Ja

katso, näiden lähdettyä tuotiin hänen tykönsä mykkä mies, joka oli riivattu.33 Ja
kun riivaaja oli ajettu ulos, niin mykkä puhui, ja kansa ihmetteli sanoen: "Tällaista ei ole Israelissa
ikinä nähty".34 Mutta fariseukset sanoivat: "Riivaajain päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia".

Vastaus vastustajille
Matt.12:22-28

Silloin tuotiin hänen tykönsä riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä, ja hän paransi
hänet, niin että mykkä puhui ja näki.23 Ja kaikki kansa hämmästyi ja sanoi: "Eiköhän tämä ole
Daavidin poika?" 24 Mutta kun fariseukset sen kuulivat, sanoivat he: "Tämä ei aja riivaajia ulos
kenenkään muun kuin Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla".25 Mutta hän tiesi heidän
ajatuksensa ja sanoi heille: "Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi,
eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä.
26 Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin hän on riitautunut itsensä kanssa; kuinka siis hänen
valtakuntansa pysyy pystyssä?27 Ja jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä
voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne.28
Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut
teidän tykönne.
Joh.12:28-32 Isä, kirkasta nimesi!" Niin taivaasta tuli ääni: "Minä olen sen kirkastanut, ja olen sen
vielä kirkastava".
29 Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen jylisseen. Toiset sanoivat: "Häntä puhutteli
enkeli".30 Jeesus vastasi ja sanoi: "Ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähtenne.31 Nyt
käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.32 Ja kun
minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni."
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".

Täyttyvät profetiat
Jes.42:6-8

Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi,
varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi,7 avaamaan sokeat silmät,
päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta.8 Minä, Herra, se on minun
nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille.
Jes.61:1 Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan
ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille
vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,
Luuk.4:16-21 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".
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Vapautusesimerkkejä
Mark.5:1-12

Ja he tulivat toiselle puolelle järveä gerasalaisten alueelle.2 Ja kohta kun hän lähti
venheestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa.3 Hän asusti
haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillakaan sitoa;4 sillä hän oli monta kertaa ollut
sidottuna jalkanuoriin ja kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuorat, eikä
kukaan kyennyt häntä hillitsemään.5 Ja hän oleskeli aina, yötä ja päivää, haudoissa ja vuorilla,
huutaen ja runnellen itseään kivillä.6 Kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi hän ja kumartui
maahan hänen eteensä7 ja huutaen suurella äänellä sanoi: "Mitä sinulla on minun kanssani
tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa
minua."8 Sillä hän oli sanomaisillaan sille: "Lähde ulos miehestä, sinä saastainen henki".9 Ja
Jeesus kysyi siltä: "Mikä on nimesi?" Niin se sanoi hänelle: "Legio on minun nimeni, sillä meitä on
monta".10 Ja se pyysi pyytämällä häntä, ettei hän lähettäisi niitä pois siitä seudusta.11 Niin siellä
oli lähellä vuorta suuri sikalauma laitumella.12 Ja ne pyysivät häntä sanoen: "Lähetä meidät
sikoihin, että menisimme niihin".
Mark.5:13-20 Ja hän antoi niille luvan. Niin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät
sikoihin. Silloin lauma, noin kaksituhatta sikaa, syöksyi jyrkännettä alas järveen; ja ne
hukkuivat järveen.14 Ja niiden paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja
maataloissa. Ja kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut.15 Ja he tulivat Jeesuksen luo ja
näkivät riivatun, jossa legio oli ollut, istuvan puettuna ja täydessä ymmärryksessään; ja he
peljästyivät.16 Näille kertoivat näkijät, mitä oli tapahtunut riivatulle ja kuinka sikojen oli
käynyt.17 Ja he alkoivat pyytää häntä poistumaan heidän alueeltaan.18 Ja hänen astuessaan
venheeseen se riivattuna ollut pyysi häneltä saada olla hänen kanssaan.19 Mutta hän ei sitä
sallinut, vaan sanoi hänelle: "Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro heille, kuinka suuria tekoja
Herra on sinulle tehnyt ja kuinka hän on sinua armahtanut".20 Niin hän lähti ja rupesi
Dekapolin alueella julistamaan, kuinka suuria tekoja Jeesus oli hänelle tehnyt; ja kaikki
ihmettelivät

4.
Matt.8:28-34

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?"30 Ja etäällä heistä kävi suuri
sikalauma laitumella. 31 Niin riivaajahenget pyysivät häntä sanoen: "Jos ajat meidät pois, niin
lähetä meidät sikalaumaan".32 Ja hän sanoi niille: "Menkää". Silloin ne lähtivät heistä ja menivät
sikoihin. Ja katso, koko lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui veteen.33 Mutta
paimentajat pakenivat; ja he menivät kaupunkiin ja ilmoittivat kaikki, myöskin sen, miten
riivattujen oli käynyt.34 Ja katso, koko kaupunki lähti Jeesusta vastaan; ja kun he hänet näkivät,
pyysivät he häntä menemään pois heidän alueeltaan.
Mark.1:23-28 Ja heidän synagogassaan 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."25 Niin Jeesus nuhteli
sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä".26 Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä
huutaen suurella äänellä.27 Ja he hämmästyivät kaikki, niin että kyselivät toisiltaan sanoen: "Mitä
tämä on? Uusi, voimallinen oppi! Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä."28 Ja
hänen maineensa levisi kohta koko ympäristöön, kaikkialle Galileaan.
Luuk.4:31-37 Ja hän meni alas Kapernaumiin, Galilean kaupunkiin, ja opetti kansaa sapattina.32 Ja
he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hänen puheessansa oli voima. 33 Ja
synagogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki. Tämä huusi suurella äänellä:34 "Voi,
mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä
tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä."35 Niin Jeesus nuhteli häntä
sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä". Ja riivaaja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja lähti
hänestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta.36 Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he puhuivat
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keskenään sanoen: "Mitä tämä puhe on, sillä hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja
ne lähtevät ulos?"37 Ja maine hänestä levisi kaikkialle ympäristön seutuihin.
Mark.9:14-29 Ja kun he tulivat opetuslasten luo, näkivät he paljon kansaa heidän ympärillään ja
kirjanoppineita väittelemässä heidän kanssaan.15 Ja kohta kun kaikki kansa hänet näki,
hämmästyivät he ja riensivät hänen luoksensa ja tervehtivät häntä.16 Ja hän kysyi heiltä: "Mitä te
väittelette heidän kanssaan?"17 Silloin vastasi eräs mies kansanjoukosta hänelle: "Opettaja, minä
toin sinun tykösi poikani, jossa on mykkä henki.18 Ja missä vain se käy hänen kimppuunsa,
riuhtoo se häntä, ja hänestä lähtee vaahto, ja hän kiristelee hampaitaan; ja hän kuihtuu. Ja minä
sanoin sinun opetuslapsillesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät kyenneet."19 Hän vastasi
heille sanoen: "Voi, sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne?
Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet minun tyköni."20 Niin he toivat hänet hänen tykönsä. Ja
heti kun hän näki Jeesuksen, kouristi henki häntä, ja hän kaatui maahan, kieritteli itseään, ja
hänestä lähti vaahto.21 Ja Jeesus kysyi hänen isältään: "Kuinka kauan aikaa tätä on hänessä
ollut?" Niin hän sanoi: "Pienestä pitäen.22 Ja monesti se on heittänyt hänet milloin tuleen, milloin
veteen, tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä."23 Niin
Jeesus sanoi hänelle: "'Jos voit!' Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo".24 Ja heti lapsen isä huusi
ja sanoi: "Minä uskon; auta minun epäuskoani".25 Mutta kun Jeesus näki, että kansaa riensi
sinne, nuhteli hän saastaista henkeä ja sanoi sille: "Sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken
sinua: lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene".26 Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja
lähti ulos. Ja hän kävi ikäänkuin kuolleeksi, niin että monet sanoivat: "Hän kuoli".27 Mutta Jeesus
tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös. Ja hän nousi.28 Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen,
niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä eriksensä: "Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?"29
Hän sanoi heille: "Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla".
Matt.17:14-20 Ja kun he saapuivat kansan luo, tuli hänen tykönsä muuan mies, polvistui hänen
eteensä15 ja sanoi: "Herra, armahda minun poikaani, sillä hän on kuunvaihetautinen ja kärsii
kovin; usein hän kaatuu, milloin tuleen, milloin veteen.16 Ja minä toin hänet sinun opetuslastesi
tykö, mutta he eivät voineet häntä parantaa."17 Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "Voi sinä
epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän kanssanne? Kuinka kauan
kärsiä teitä? Tuokaa hänet tänne minun tyköni."18 Ja Jeesus nuhteli riivaajaa, ja se lähti pojasta,
ja poika oli siitä hetkestä terve.19 Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja
sanoivat: "Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?"20 Niin hän sanoi heille: "Teidän epäuskonne
tähden; sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te
voisitte sanoa tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille
mahdotonta".
Luuk.9:37-43 Kun he seuraavana päivänä menivät alas vuorelta, tuli paljon kansaa häntä
vastaan.38 Ja katso, kansanjoukosta huusi eräs mies sanoen: "Opettaja, minä rukoilen sinua,
katsahda minun poikani puoleen, sillä hän on minun ainokaiseni;39 ja katso, hänen kimppuunsa
käy henki, ja heti hän parkaisee, ja se kouristaa häntä, niin että vaahto lähtee; ja vaivoin se
hänestä poistuu, runnellen häntä.40 Ja minä pyysin sinun opetuslapsiasi ajamaan sitä ulos, mutta
he eivät voineet."41 Jeesus vastasi ja sanoi: "Voi, sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi; kuinka
kauan minun täytyy olla teidän luonanne ja kärsiä teitä? Tuo poikasi tänne. 42 Ja vielä pojan
tullessakin riivaaja repi häntä ja kouristi kovin. Mutta Jeesus nuhteli saastaista henkeä ja paransi
pojan ja antoi hänet takaisin hänen isällensä.
43 Ja kaikki hämmästyivät Jumalan valtasuuruutta.
Luuk.13:10-17 Ja hän oli opettamassa eräässä synagogassa sapattina.11 Ja katso, siellä oli nainen,
jossa oli ollut heikkouden henki kahdeksantoista vuotta, ja hän oli koukistunut ja täydelleen
kykenemätön oikaisemaan itseänsä.
12 Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle: "Nainen, sinä olet päässyt
heikkoudestasi",
13 ja pani kätensä hänen päälleen. Ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa.14 Mutta
synagogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina, rupesi puhumaan ja sanoi
kansalle: "Kuusi päivää on, joina tulee
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työtä tehdä; tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itseänne, älkääkä sapatinpäivänä".15 Mutta
Herra vastasi hänelle ja sanoi: "Te ulkokullatut, eikö jokainen teistä sapattina päästä härkäänsä
tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan?16 Ja tätä naista, joka on Aabrahamin tytär ja jota
saatana on pitänyt sidottuna, katso, jo kahdeksantoista vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä
siteestä sapatinpäivänä?"17 Ja hänen näin sanoessaan kaikki hänen vastustajansa häpesivät, ja
kaikki kansa iloitsi kaikista niistä ihmeellisistä teoista, joita hän teki.
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