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Matt.18:23-35

Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati
palvelijoiltansa tiliä.24 Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli
hänelle velkaa kymmenentuhatta leiviskää.25 Mutta kun tällä ei ollut, millä maksaa, niin
hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä
hänellä oli, ja velan maksettavaksi.26 Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä
sanoen: 'Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki'. 27 Niin herran
kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi.28 Mutta
mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa sata
denaria; ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: 'Maksa, minkä olet
velkaa'.29 Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen: 'Ole
pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle'.30 Mutta hän ei tahtonut, vaan
meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa.31 Kun nyt hänen
kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja
ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. 32 Silloin hänen herransa kutsui hänet
eteensä ja sanoi hänelle: 'Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen
velan, koska sitä minulta pyysit;33 eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi,
niin kuin minäkin sinua armahdin?'34 Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet
vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa.35 Näin myös
minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi."

Valvominen ja tilinteko
Luuk.13:25-28 Sen jälkeen kuin perheenisäntä on noussut ja sulkenut oven ja te rupeatte
seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea sanoen: 'Herra, avaa meille', vastaa hän ja sanoo
teille: 'En minä tunne teitä enkä tiedä, mistä te olette'.26 Silloin te rupeatte sanomaan:
'Mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän kaduillamme sinä opetit'.27 Mutta
hän on lausuva: 'Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni,
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kaikki te vääryyden tekijät.'28 Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette
Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeettain olevan Jumalan valtakunnassa,
mutta huomaatte itsenne heitetyiksi ulos.
Matt.25:1-13 "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka
ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan.2 Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi
ymmärtäväistä.3 Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa.4 Mutta
ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.5 Yljän viipyessä tuli heille kaikille
uni, ja he nukkuivat.6 Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä
vastaan.'
7 Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.8 Ja tyhmät sanoivat
ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat'.9 Mutta
ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää
ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.'10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä
tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
11 Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!'12 Mutta
hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä'.13 Valvokaa siis, sillä
ette tiedä päivää ettekä hetkeä.
Matt.22:1-14 Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi:2 "Taivasten
valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa.3 Ja hän lähetti
palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla.4 Vielä hän
lähetti toisia palvelijoita lausuen: 'Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut
ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin'.5
Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen;6 ja
toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat.7 Mutta kuningas
vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa.8
Sitten hän sanoi palvelijoillensa: 'Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet
arvollisia.9 Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.'10 Ja palvelijat
menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja
häähuone tuli täyteen pöytävieraita.
11 Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut
puettu häävaatteisiin.
12 Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole
häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi.13 Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa
hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen'. Siellä on oleva itku ja
hammasten kiristys.14 Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut."
Luuk.14:15-24 Tämän kuullessaan eräs pöytäkumppaneista sanoi hänelle: "Autuas se, joka
saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa!"16 Niin hän sanoi hänelle: "Eräs mies laittoi suuret
illalliset ja kutsui monta.17 Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan
kutsutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina'.18 Mutta he rupesivat kaikki järjestään
estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle: 'Minä ostin pellon, ja minun täytyy lähteä sitä
katsomaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'.19 Toinen sanoi: 'Minä ostin viisi paria
härkiä ja menen niitä koettelemaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'.20 Vielä toinen
sanoi: 'Minä otin vaimon, ja sentähden en voi tulla'.21 Ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti
herralleen tämän. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalleen: 'Mene kiiruusti kaupungin
kaduille ja kujille ja tuo köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat tänne sisälle'.22 Ja palvelija
sanoi: 'Herra, on tehty, minkä käskit, ja vielä on tilaa'.23 Niin Herra sanoi palvelijalle: 'Mene
teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi;24 sillä minä
sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun
illallisiani'."

Luuk.12:35-36

Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa;36 ja olkaa te
niiden ihmisten kaltaiset, jotka herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he
hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle.

Apostolien toiminta
Ap.t.8:12-13 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.
Ap.t.19:8-12 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.
Ap.t.20:22-27 Ja nyt, katso, minä matkustan, sidottuna hengessä, Jerusalemiin, enkä tiedä,
mikä minua siellä kohtaa.23 Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa
todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat.24 En minä
kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen
viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan armon evankeliumin
todistamisen.
25 Ja nyt, katso, minä tiedän, ettette enää saa nähdä minun kasvojani, ei kukaan teistä,
joiden keskuudessa minä olen vaeltanut ja saarnannut valtakuntaa.26 Sen tähden minä
todistan teille tänä päivänä, että minä olen viaton kaikkien vereen.27 Sillä minä en ole
vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa.
Ap.t.28:23-28 Ja he määräsivät hänelle päivän, ja silloin tuli heitä vielä useampia hänen
luoksensa majapaikkaan. Ja näille hän aamuvarhaisesta iltaan saakka selitti ja todisti
Jumalan valtakunnasta, lähtien Mooseksen laista ja profeetoista, saadakseen heidät
vakuutetuiksi Jeesuksesta. 24 Niin se, mitä sanottiin, sai toiset vakuutetuiksi, mutta toiset
eivät uskoneet.25 Ja kun he olivat keskenään erimielisiä, erosivat he toisistaan, Paavalin
sanoessa ainoastaan nämä sanat: "Oikein on Pyhä Henki puhunut profeetta Esaiaan kautta
teidän isillenne,26 sanoen: 'Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä
ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö.27 Sillä paatunut on tämän kansan sydän,
ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi
silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten
minä heitä parantaisi.'
28 Olkoon siis teille tiettävä, että tämä Jumalan pelastussanoma on lähetetty pakanoille; ja
he kuulevat sen."
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Elämän sisällön opetusta seurakunnissa
1.Tess.2:9-13

Muistattehan, veljet, meidän työmme ja vaivamme: yöt ja päivät työtä
tehden, ettemme ketään teistä rasittaisi, me julistimme teille Jumalan evankeliumia.10 Te
olette meidän todistajamme, ja Jumala, kuinka pyhät ja oikeamieliset ja nuhteettomat me
olimme teitä kohtaan, jotka uskotte,11 samoin kuin te tiedätte, kuinka me, niin kuin isä
lapsiansa, kehoitimme itse kutakin teistä ja rohkaisimme teitä,12 ja teroitimme teille, että
teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja
kirkkauteensa.13 Ja sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun
saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan,
niin kuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.
Room.14:13-20 Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla
panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta.14 Minä tiedän ja olen varma
Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään; vaan ainoastaan sille, joka
pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää. 15 Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi
ruokasi tähden, niin sinä et enää vaella rakkauden mukaan. Älä saata ruuallasi turmioon
sitä, jonka edestä Kristus on kuollut.16 Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua
herjattavaksi;17 sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja
rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.18 Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle
otollinen ja ihmisille kelvollinen.19 Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja
keskinäistä rakentumistamme.20 Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on
puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoansa loukaten, se on pahaa.
1.Kor.4:19-21 Mutta minä tulen pian teidän tykönne, jos Herra tahtoo, ja silloin minä otan
selon, en noiden pöyhkeiden sanoista, vaan voimasta.20 Sillä Jumalan valtakunta ei ole
sanoissa, vaan voimassa.21 Kummanko tahdotte? Tulenko luoksenne vitsa kädessä vaiko
rakkaudessa ja sävyisyyden hengessä?
Kol.1:9-13 Sen tähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole
lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa
tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,10 vaeltaaksenne Herran
edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen
ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,11 ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan
kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla12 kiittäen
Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on
valkeudessa,13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät
rakkaan Poikansa valtakuntaan.

Seurakunnan järjestykseen huomio
Ap.t.14:21-23

Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta
opetuslapsiksi he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan22 ja vahvistivat opetuslasten
sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja
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sanoivat: "Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan
valtakuntaan".23 Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin
he rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat.

Ilm.1:9 Minä,

Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen
ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen
todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos.
1.Kor.6:8-11 Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien. 9 Vai
ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorin
tekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,10 eivät
varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan
valtakuntaa.11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson,
te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.
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.
Ef.5:3-5 Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako
teidän keskuudessanne – niin kuin pyhien sopii –4 Älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua
tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta.5 Sillä sen te tiedätte ja
tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella – sillä hän on
epäjumalanpalvelija – ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa.

Jumala määrää ajat ja ajankohdat
Ap.t.1:6-8

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".
1.Kor.15:50-58 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan
valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. 51 Katso, minä sanon teille
salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,52 yhtäkkiä,
silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat
katoamattomina, ja me muutumme.53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman
katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.54 Mutta
kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu
kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja
voitto saatu".55 "Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?"56
Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki.57 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka
antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!58 Sen tähden, rakkaat
veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän
vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.
2.Tim.4:14-18 Aleksander, vaskiseppä, on tehnyt minulle paljon pahaa; Herra on maksava
hänelle hänen tekojensa mukaan.15 Kavahda sinäkin häntä, sillä hän on kovin vastustanut
meidän sanojamme. 16 Ensi kertaa puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki
jättivät minut; älköön sitä heille syyksi luettako.17 Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti
minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki
pakanat sen kuulisivat; ja minä pelastuin jalopeuran kidasta.18 Ja Herra on vapahtava
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minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa; hänelle kunnia
aina ja iankaikkisesti! Amen.
Jaak.2:1-7 Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen
Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön.2 Sillä jos kokoukseenne tulee mies,
kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa, ja tulee myös köyhä ryysyissä,3 ja te katsotte
loistavapukuisen puoleen ja sanotte: "Istu sinä tähän mukavasti", ja köyhälle sanotte:
"Seiso sinä tuossa", tahi: "Istu tähän jalkajakkarani viereen",4 niin ettekö ole joutuneet
ristiriitaan itsenne kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita?5 Kuulkaa,
rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä,
olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka
häntä rakastavat?6 Mutta te olette häväisseet köyhän. Eivätkö juuri rikkaat teitä sorra, ja
eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimien eteen?7 Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa
nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne?
25 Katsokaa, ettette torju luotanne häntä, joka puhuu; sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan
hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa
vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. 26 Silloin hänen
äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen: "Vielä kerran minä liikutan
maan, jopa taivaankin". 27 Mutta tuo "vielä kerran" osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska
ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. 28 Sen tähden,
koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme
Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla; 29 sillä meidän Jumalamme on
kuluttavainen tuli.

8.
1.Kor.15:20-28

Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon
nukkuneista.21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten
ylösnousemus tullut ihmisen kautta. 22 Sillä niin kuin kaikki kuolevat Adamissa, niin myös
kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus,
sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; 24 sitten tulee loppu, kun hän antaa
valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja
voiman. 25 Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset
jalkojensa alle". 26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. 27 Sillä: "kaikki hän on
alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", niin ei
tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. 28 Ja kun kaikki on
alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen
valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.
Ilm.12:7 Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan;
ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, 8 mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut
sijaa taivaassa. 9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi
kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin
hänen kanssansa. 10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut
pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä
meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on
heitetty ulos. 11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan
kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. 12 Sen tähden
riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut
alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!"

Isä meidän rukous: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; 10
tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin
taivaassa; 11 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; 12 ja anna meille
meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä
vastaan rikkoneet 13 Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä
sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. ((Nykyinen v 2018 käytetty
muoto, eroaa UT:n tekstistä))
Uskontunnustus: Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan
Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen Jumalan ainoaan Poikaan meidän Herraamme, 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 ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.
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