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Mark.7:24-30

Ja hän nousi ja lähti sieltä Tyyron ja Siidonin alueelle. Ja hän meni erääseen
taloon eikä tahtonut, että kukaan saisi sitä tietää; mutta hän ei saanut olla salassa,25 vaan
heti kun eräs vaimo, jonka pienessä tyttäressä oli saastainen henki, kuuli hänestä, tuli hän
ja lankesi hänen jalkojensa juureen.26 Ja se vaimo oli kreikatar, syntyään
syyrofoinikialainen; ja hän pyysi häntä ajamaan ulos riivaajan hänen tyttärestään.27 Niin
Jeesus sanoi hänelle: "Anna ensin lasten tulla ravituiksi; sillä ei ole soveliasta ottaa lasten
leipää ja heittää penikoille".28 Mutta hän vastasi ja sanoi hänelle: "Niin, Herra; mutta
syöväthän penikatkin pöydän alla lasten muruja".29 Ja hän sanoi vaimolle: "Tämän sanan
tähden, mene; riivaaja on lähtenyt sinun tyttärestäsi".30 Ja vaimo meni kotiinsa ja havaitsi
lapsen makaavan vuoteella ja riivaajan lähteneen hänestä.
Luuk.7:20-21 Miehet saapuivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Johannes Kastaja on lähettänyt
meidät sinun tykösi ja kysyy: 'Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista
odottaman?'"21 Sillä hetkellä hän juuri paransi useita taudeista ja vitsauksista ja pahoista
hengistä, ja monelle sokealle hän antoi näön.
Matt.13:28-30 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.
Matt.13:43-45 Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii
lepoa, eikä löydä.44 Silloin se sanoo: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin'. Ja kun se
tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna.45 Silloin se menee ja ottaa
mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat
siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös tälle
pahalle sukupolvelle."
Mark.3:22-27 Ja kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, sanoivat: "Hänessä on
Beelsebul", ja: "Riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia".23 Niin hän kutsui
heidät luoksensa ja sanoi heille vertauksilla: "Kuinka saatana voi ajaa ulos saatanan?24 Ja
jos jokin valtakunta riitautuu itsensä kanssa, ei se valtakunta voi pysyä pystyssä. 25 Ja jos
jokin talo riitautuu itsensä kanssa, ei se talo voi pysyä pystyssä.26 Ja jos saatana nousee
itseänsä vastaan ja riitautuu itsensä kanssa, ei hän voi pysyä, vaan hänen loppunsa on
tullut.27 Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaraansa, ellei hän
ensin sido sitä väkevää; vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa.
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Opetuslasten ja uskovien valta
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.
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.
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'. - - 17 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.
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.16:16-19 Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika".
17 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä
veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.18 Ja minä sanon
1
sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit
eivät sitä voita.19 Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä
sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on
oleva päästetty taivaissa."

6.
Matt.18:18 Totisesti

minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva
sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty
taivaassa.
Luuk.10:19 Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea
vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.
Matt.12: 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.
Mark.3:27 Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaraansa, ellei
hän ensin sido sitä väkevää; vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa.
Matt.17:19-20 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
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sanoa tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille
mahdotonta".
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.
Matt.9:21-23 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan,
vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.22 Moni sanoo minulle sinä päivänä:
'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet
ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'23 Ja silloin minä
lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te
laittomuuden tekijät'.
Matt.6:13 Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on
valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
Luuk.11:4 ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi
jokaiselle velallisellemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; [vaan päästä meidät pahasta]."
Ap.7.8:5-24 Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta.6 Ja kansa otti
yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne
tunnusteot, jotka hän teki.7 Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois
huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani.8 Ja syntyi suuri ilo siinä
kaupungissa. 9 Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti
noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri;10 ja häntä
kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: "Tämä mies on se Jumalan voima, jota
kutsutaan 'suureksi'".11 Ja he kuuntelivat häntä sen tähden, että hän kauan aikaa oli
noituuksillaan heitä hämmästyttänyt.12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti
evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat
kasteen, sekä miehet että naiset.13 Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän
pysytteli Filippuksen seurassa; ja nähdessään ihmeitä ja suuria, voimallisia tekoja hän
hämmästyi.14 Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli
ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen.15 Ja
tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen;16 sillä
hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran
Jeesuksen nimeen.17 Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän
Hengen.18 Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat
kätensä, toi hän heille rahaa19 ja sanoi: "Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle
minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen".20 Mutta Pietari sanoi hänelle: "Menkööt rahasi
sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa.21 Ei
sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan
edessä.22 Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa – jos ehkä vielä
sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan.23 Sillä minä näen sinun olevan täynnä
katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä."24 Niin Simon vastasi ja sanoi: "Rukoilkaa
te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet".
Ap.t.13:4-12 Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä
Kyproon.5 Ja tultuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagoogissa, ja
heillä oli mukanaan myös Johannes, palvelijana.6 Ja kun he olivat vaeltaneet kautta koko
saaren Pafoon asti, tapasivat he erään juutalaisen miehen, noidan ja väärän profeetan,
jonka nimi oli Barjeesus.7 Hän oleskeli käskynhaltijan, Sergius Pauluksen, luona, joka oli
ymmärtäväinen mies. Tämä kutsui luoksensa Barnabaan ja Sauluksen ja halusi kuulla
Jumalan sanaa.8 Mutta Elymas, noita – sillä niin tulkitaan hänen nimensä – vastusti heitä,
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koettaen kääntää käskynhaltijaa pois uskosta.9 Niin Saulus, myös Paavaliksi kutsuttu,
täynnä Pyhää Henkeä loi katseensa häneen10 ja sanoi: "Voi sinua, joka olet kaikkea vilppiä
ja kavaluutta täynnä, sinä perkeleen sikiö, kaiken vanhurskauden vihollinen, etkö lakkaa
vääristelemästä Herran suoria teitä?11 Ja nyt, katso, Herran käsi on sinun päälläsi, ja sinä
tulet sokeaksi etkä aurinkoa näe säädettyyn aikaan asti." Ja heti lankesi hänen päällensä
synkeys ja pimeys, ja hän kävi ympäri ja etsi taluttajaa.12 Kun nyt käskynhaltija näki, mitä
oli tapahtunut, niin hän uskoi, ihmetellen Herran oppia.
Ap.t.16:16- Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs
palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan.
17 Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan
palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien".18 Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta
se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä
käsken sinun lähteä hänestä". Ja se lähti sillä hetkellä.

7.
Ap.t.19:8-20

Ja hän meni synagoogaan, ja kolmen kuukauden ajan hän puhui heidän
kanssansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta.9 Mutta kun muutamat
paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä,
niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka päivä
keskusteluja Tyrannuksen koulussa.10 Ja sitä kesti kaksi vuotta, niin että kaikki Aasian
asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan.11 Ja Jumala teki
ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta,12 niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita
hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat
pois.13 Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran
Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: "Minä vannotan teitä sen
Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa".14 Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös
erään juutalaisen ylipapin, Skeuaan, seitsemän poikaa;15 mutta paha henki vastasi heille
sanoen: "Jeesuksen minä tunnen, ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette?"16 Ja se
mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toisen toisensa perästä
ja runteli heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta.17 Ja
tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset; ja heidät
kaikki valtasi pelko, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti.18 Ja monet niistä, jotka
olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa.19 Ja useat niistä, jotka
olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden; ja
kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan viisikymmentä tuhatta
hopearahaa.20 Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui.
1.Kor.10:19-24 Mitä siis sanon? Ettäkö epäjumalanuhri on jotakin, tai että epäjumala on
jotakin?20 Ei, vaan että, mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä
Jumalalle; mutta minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista. 21 Ette voi juoda
Herran maljasta ja riivaajien maljasta, ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien
pöydästä.22 Vai tahdommeko herättää Herran kiivauden? Emme kaiketi me ole häntä
väkevämmät?23 "Kaikki on luvallista", mutta ei kaikki ole hyödyksi; "kaikki on luvallista",
mutta ei kaikki rakenna. 24 Älköön kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisen parasta.
Jaak.2:17-20 Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut.18 Joku ehkä
sanoo: "Sinulla on usko, ja minulla on teot"; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin
minä teoistani näytän sinulle uskon.19 Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein;
riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat.20 Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko
ilman tekoja on voimaton?
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Vastustaja käy ihmisen heikkouksia vastaan
Jaak.3:13 -18Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin
tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä.14 Mutta jos teillä on katkera kiivaus
ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.15
Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien
viisautta.16 Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha
meno.
17 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa,
täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.18 Vanhurskauden hedelmä
kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.
Gal.5:19-21 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,20
epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat,
lahkot,21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon,
niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri
Jumalan valtakuntaa.
Gal.5:22-25 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys,
hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.23 Sellaista vastaan ei ole laki.24 Ja ne,
jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja
haluineen.25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.
1.Joh.4:1-6 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 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.

Ilmestyskirja avaa lopunaikaa
Ilm.18:13

Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri
valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan.2 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen:
"Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien
saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.
3 Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat
haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen
hekumansa runsaudesta."
Ilm.9:20-21 Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet
parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia
ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia

8.
5

epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä.21 He eivät tehneet
parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.
1.Kor.12:17.10 Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä
2 Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien
tietämättöminä.
epäjumalien luo, miten vain tahdottiin.3 Sen tähden minä
teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: "Jeesus olkoon
kirottu", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra", paitsi Pyhässä Hengessä.4
Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama;
5 ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama;6 ja voimavaikutukset ovat
moninaiset, mutta Jumala, joka
kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama.7 Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi
hyödyksi. - - -10 toinen lahjan
tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä;
toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.
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.
Room.8:31-39 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi
olla meitä vastaan?
32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän
edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?33 Kuka
voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.34 Kuka voi tuomita
kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on
Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.35 Kuka voi meidät
erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus,
vai vaara, vai miekka?36 Niin kuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken
päivää; meitä pidetään teuraslampaina".37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton
hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema
eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,39 ei korkeus
eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Ef.6:10-18 Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.11 Pukekaa
yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.12 Sillä meillä
ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan
avaruuksissa.13 Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana
päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.14 Seisokaa siis kupeet
totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,15 ja kenkinä
jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.16 Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte
sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen
miekka, joka on Jumalan sana.18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella,
rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja
anomisessa kaikkien pyhien puolesta;
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Ilm.16:12-16

Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui,
että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille.13 Ja minä näin lohikäärmeen
suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä,
sammakon muotoista.14 Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät
koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan,
suurena päivänä.
15 – Katso, minä tulen niin kuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin,
ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! –16 Ja ne kokosivat heidät
siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon.

7

