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Jumalan Valtakunta on tullut lähelle
Matt.3:1-2 Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa2 ja sanoi:
"Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".
Matt.4:17 Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten
valtakunta on tullut lähelle".
Mark.1:14-15 Mutta sitten kuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi
Jumalan evankeliumia ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää
parannus ja uskokaa evankeliumi"
Matt.10:7-8 Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle'.8
Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi
olette saaneet, lahjaksi antakaa.
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.4:43 Mutta hän sanoi heille: "Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan
valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty".
Luuk.9:1-2 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.
Matt.24:3 - - - 14 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja
sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun
merkki?" - - - 14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa,
todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

Pääsy Jumalan Valtakuntaan
Matt.18:3-4

ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette
pääse taivasten valtakuntaan.4 Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin
taivasten valtakunnassa.
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Mark.10:14-15

Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla
minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.15 Totisesti minä
sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle."
Matt.6:31-33 Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä
me itsemme vaatetamme?'32 Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne
kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen
vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.
Matt.7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se,
joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
Matt.5:20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin
kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.
Matt.19:23-24 Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Totisesti minä sanon teille: rikkaan on
vaikea päästä taivasten valtakuntaan.24 Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä
neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan."
Mark.10:23-27 Silloin Jeesus katsoi ympärilleen ja sanoi opetuslapsillensa: "Kuinka vaikea onkaan
niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan!"24 Niin opetuslapset hämmästyivät hänen
sanoistaan. Mutta Jeesus rupesi taas puhumaan ja sanoi heille: "Lapset, kuinka vaikea onkaan
niiden, jotka luottavat tavaraansa, päästä Jumalan valtakuntaan!25 Helpompi on kamelin käydä
neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan."26 Niin he hämmästyivät yhä
enemmän ja sanoivat toisillensa: "Kuka sitten voi pelastua?"27 Jeesus katsoi heihin ja sanoi:
"Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle; sillä Jumalalle on kaikki mahdollista".

Jeesus ja Nikodemus
Joh.3:6

Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny
uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".
Joh.3:5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja
Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
Joh.3:7-8 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."
Joh.3:12 Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun
teille taivaallisista?
Joh.3:3

Rukous valmistaa
Matt.6:10

tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin
taivaassa;
Matt.6:13 Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja
voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
Luuk.10:2 Ja hän sanoi heille: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa,
että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.
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Vastustus
Matt.21:42-44 Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: 'Se kivi, jonka
rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän
silmissämme'?43 Sen tähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan
kansalle, joka tekee sen hedelmiä.44 Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka
päälle se kaatuu, sen se murskaa."
Matt.23:13 Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten
valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.
Matt.11:12 Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan,
ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen.
Matt.13:19 Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen,
mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen.
Matt.12:24-28 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.
Mark.12:34 Kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmärtäväisesti, sanoi hän hänelle: "Sinä et ole
kaukana Jumalan valtakunnasta". Eikä kukaan enää rohjennut häneltä kysyä.
Luuk.10:10-11 Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, niin menkää sen kaduille
11 Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut, me
ja sanokaa:
pudistamme teille takaisin; mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle'.

Millainen Valtakunta
Luuk.17:20-21

Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi
hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla,21 eikä voida sanoa: 'Katso,
täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä"
Matt.13:11-12 Hän vastasi ja sanoi: "Sen tähden, että teidän on annettu tuntea taivasten
valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. 12 Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä
on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on.
Matt.25:34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja
omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
Matt.18:1 - - - 4 Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: "Kuka on suurin
taivasten valtakunnassa?" - - - 4 Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin
taivasten valtakunnassa.
Matt.11:11 Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa
kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän.
Matt.5:19 Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa
ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja
niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
Mark.9:42-48 Ja joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat, sen olisi parempi, että
myllynkivi olisi pantu hänen kaulaansa ja hänet olisi heitetty mereen.43 Ja jos sinun kätesi
viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin
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että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen.44 - - - 45 Ja jos sinun
jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään
sisälle, kuin että sinut, molemmat jalat tallella, heitetään helvettiin.46 - - - 47 Ja jos sinun silmäsi
viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan
valtakuntaan, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvettiin,48 jossa heidän
matonsa ei kuole eikä tuli sammu.

3.
Luuk.13:28

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.
Luuk.9:59-60 Toiselle hän sanoi: "Seuraa minua". Mutta tämä sanoi: "Herra, salli minun ensin
käydä hautaamassa isäni".60 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Anna kuolleitten haudata kuolleensa,
mutta mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa".
Luuk.9:61-62 Vielä eräs toinen sanoi: "Minä tahdon seurata sinua, Herra; mutta salli minun ensin
käydä ottamassa jäähyväiset kotiväeltäni".62 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Ei kukaan, joka laskee
kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan".
Matt.5:3 "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
Matt.5:10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten
valtakunta.
Luuk.18:28-30 Silloin Pietari sanoi: "Katso, me olemme luopuneet siitä, mitä meillä oli, ja
seuranneet sinua".29 Niin hän sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka
Jumalan valtakunnan tähden on luopunut talosta tai vaimosta tai veljistä tai vanhemmista tai
lapsista,30 ja joka ei saisi monin verroin takaisin tässä ajassa, ja tulevassa maailmassa
iankaikkista elämää".
Matt.1912 Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon
kelpaamattomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka
taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen
itseensä sovittaa, se sovittakoon."
Matt.16:19 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."

Vertaukset Valtakunnasta
Matt.13:33

Taas toisen vertauksen hän puhui heille: "Taivasten valtakunta on hapatuksen
kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani".
Luuk.13:20-21 Ja taas hän sanoi: "Mihin minä vertaisin Jumalan valtakunnan?
21 Se on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes
kaikki happani."
Matt.13:44 Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki;
ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon.
Matt.13:45 Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä,46 ja löydettyään
yhden kallisarvoisen helmen hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen.
Matt.13:31-32 Vielä toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta on
sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa.32 Se on kaikista siemenistä pienin,
mutta kun se on kasvanut, on se suurin vihanneskasveista ja tulee puuksi, niin että taivaan linnut
tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille."
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Mark.4:30-32 Ja hän
käytämme?31 Se on

sanoi: "Mihin vertaamme Jumalan valtakunnan, eli mitä vertausta siitä
niin kuin sinapinsiemen, joka, kun se kylvetään maahan, on pienin kaikista
siemenistä maan päällä;32 mutta kun se on kylvetty, niin se nousee ja tulee suurimmaksi kaikista
vihanneskasveista ja tekee suuria oksia, niin että taivaan linnut voivat tehdä pesänsä sen
varjoon."
Matt.13:47-50 Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi
kaikkinaisia kaloja.
48 Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta
kelvottomat he viskasivat pois.49 Näin on käyvä maailman lopussa; enkelit lähtevät ja erottavat
pahat vanhurskaista50 ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten
kiristys.
Matt.25:31-32 Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan,
silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.32 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän
erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista.
Matt.13:3-9- - - 18-23 Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi: "Katso, kylväjä meni
kylvämään.4 Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja
söivät ne.5 Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta
oraalle, kun niillä ei ollut syvää maata.6 Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja kun niillä ei
ollut juurta, niin ne kuivettuivat.7 Toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantappurat nousivat
ja tukahuttivat ne.8 Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mitkä sata, mitkä
kuusikymmentä, mitkä kolmekymmentä jyvää.9 Jolla on korvat, se kuulkoon." - - - 18 Kuulkaa siis
te vertaus kylväjästä:19 Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja
tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen.20
Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan;21 mutta
hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai
vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois.22 Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se,
joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän
jää hedelmättömäksi.23 Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja
ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä sata jyvää, mikä kuusikymmentä, mikä
kolmekymmentä."
Mark.4:2-20 Ja hän opetti heitä paljon vertauksilla ja sanoi heille opettaessaan:3 "Kuulkaa! Katso,
kylväjä lähti kylvämään.4 Ja hänen kylväessään osa putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät
sen.5 Ja osa putosi kallioperälle, jossa sillä ei ollut paljon maata, ja se nousi kohta oraalle, kun
sillä ei ollut syvää maata.6 Mutta auringon noustua
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se paahtui, ja kun sillä ei ollut juurta, niin se kuivettui.7 Ja osa putosi orjantappuroihin; ja
orjantappurat nousivat ja tukahuttivat sen, eikä se tehnyt hedelmää.8 Ja osa putosi hyvään
maahan; ja se nousi oraalle, kasvoi ja antoi sadon ja kantoi kolmeenkymmeneen ja
kuuteenkymmeneen ja sataan jyvään asti."9 Ja hän sanoi: "Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon".10
Ja kun hän oli jäänyt yksin, niin ne, jotka olivat hänen ympärillään, ynnä ne kaksitoista kysyivät
häneltä näitä vertauksia.11 Niin hän sanoi heille: "Teille on annettu Jumalan valtakunnan
salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa,12 että he näkemällä
näkisivät, eivätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja
saisi anteeksi".13 Ja hän sanoi heille: "Ette käsitä tätä vertausta; kuinka sitten voitte ymmärtää
kaikki muut vertaukset?14 Kylväjä kylvää sanan.15 Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, joihin
sana kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn
sanan.16 Ja mitkä kallioperälle kylvettiin, ovat niinikään ne, jotka, kun kuulevat sanan, heti
ottavat sen ilolla vastaan,17 mutta heillä ei ole juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan
jonkun aikaa; kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois.18 Ja
toisia ovat orjantappuroihin kylvetyt; nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan,19 mutta maailman
huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää
hedelmättömäksi.20 Ja mitkä hyvään maahan kylvettiin, ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat
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sen vastaan ja kantavat hedelmän, mikä kolmikymmen-, mikä kuusikymmen-, mikä
satakertaisen."
Luuk.8:4-15 Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki joka kaupungista hänen tykönsä, puhui
hän vertauksella:
5 "Kylväjä meni kylvämään siementänsä. Ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui,
ja taivaan linnut söivät sen.6 Ja osa putosi kalliolle, ja oraalle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei
ollut kosteutta.7 Ja osa putosi orjantappurain sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana ja
tukahuttivat sen.8 Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän." Tämän
sanottuaan hän lausui suurella äänellä: "Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon".9 Niin hänen
opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsi.10 Hän sanoi: "Teidän on annettu
tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka
näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi.11 Vertaus on tämä: siemen on
Jumalan sana.12 Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja
ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.13 Ja mitkä kalliolle
putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta:
ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat.14 Mikä taas orjantappuroihin
putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin,
rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää.15 Mutta mikä hyvään maahan putosi,
ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja
tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.
Matt.13:24-30 - - - 36 -43 Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen: "Taivasten valtakunta on
verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa.25 Mutta ihmisten nukkuessa hänen
vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois.26 Ja kun laiho kasvoi ja teki
hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin.27 Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle:
'Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?' 28 Hän
sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt'. Niin palvelijat sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme
ja kokoamme sen?'29 Mutta hän sanoi: 'En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana
nisuakin.30 Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon
leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa
minun aittaani.'" - - -36 Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen
opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta".37 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 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.
Matt.20:1-16 "Sillä taivasten valtakunta on perheenisännän kaltainen, joka varhain aamulla lähti
ulos palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa.2 Ja kun hän oli sopinut työmiesten kanssa denarista
päivältä, lähetti hän heidät viinitarhaansa.3 Ja hän lähti ulos kolmannen hetken vaiheilla ja näki
toisia seisomassa torilla joutilaina;4 ja hän sanoi heille: 'Menkää tekin minun viinitarhaani, ja
mikä kohtuus on, sen minä annan teille'.5 Niin he menivät. Taas hän lähti ulos kuudennen ja
yhdeksännen hetken vaiheilla ja teki samoin.6 Ja kun hän lähti ulos yhdennentoista hetken
vaiheilla, tapasi hän vielä toisia siellä seisomassa; ja hän sanoi heille: 'Miksi seisotte täällä
kaiken päivää joutilaina?'7 He sanoivat hänelle: 'Kun ei kukaan ole meitä palkannut'. Hän sanoi
heille: 'Menkää tekin minun viinitarhaani'.8 Mutta kun ilta tuli, sanoi viinitarhan herra tilansa
hoitajalle: 'Kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeisistä alkaen ensimmäisiin asti'.9 Kun
nyt tulivat ne, jotka olivat saapuneet yhdennentoista hetken vaiheilla, saivat he kukin denarin.10
Ja kun ensimmäiset tulivat, luulivat he saavansa enemmän; mutta hekin saivat kukin denarin.11
Kun he sen saivat, napisivat he perheen isäntää vastaan12 ja sanoivat: 'Nämä viimeiset ovat
tehneet työtä vain yhden hetken, ja sinä teit heidät meidän vertaisiksemme, jotka olemme
kantaneet päivän kuorman ja helteen'.13 Niin hän vastasi eräälle heistä ja sanoi: 'Ystäväni, en
minä tee sinulle vääryyttä; etkö sopinut minun kanssani denarista?14 Ota omasi ja mene. Mutta
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minä tahdon tälle viimeiselle antaa saman verran kuin sinullekin.15 Enkö saa tehdä omallani,
mitä tahdon? Vai onko silmäsi nurja sen tähden, että minä olen hyvä?'
16 Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi."
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