Jeesus ja Pyhä Henki Osa 2.
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Pyhän Hengen vuodatus
Ap.t.2:1-11 Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.2 Ja tuli yhtäkkiä
humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he
istuivat.3 Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse
kunkin päälle.4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla
kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.5 Ja Jerusalemissa asui juutalaisia,
jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on.6 Ja kun tämä
ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän
puhuvan hänen omaa kieltänsä. 7 Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso,
eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia?8 Kuinka me sitten kuulemme kukin
sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?9 Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja
me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa, 10
Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä
oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset,
11 kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme
Jumalan suuria tekoja."
Ap.t.2:12-21 Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja
sanoivat toinen toisellensa: "Mitä tämä mahtaakaan olla?"13 Mutta toiset pilkkasivat heitä ja
sanoivat: "He ovat täynnä makeata viiniä".
14 Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille:
"Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa
minun sanani korviinne.15 Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette; sillä nyt on
vasta kolmas hetki päivästä.16 Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin

kautta:17 Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni
kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä
näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle
minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
19 Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja
tulta ja savupatsaita.
20 Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja
julkinen.21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.'
Ap.t.2:38-40 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen
Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen
lahjan.39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana
ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."40 Ja monilla muillakin sanoilla hän
vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta
sukupolvesta".

Hengellistä valtaa pitävät juutalaiset vastustivat
opetuslapsia
Ap.t.5:26-32

Silloin päällikkö meni oikeudenpalvelijain kanssa ja nouti heidät; ei kuitenkaan
väkisin, sillä he pelkäsivät, että kansa heidät kivittäisi.27 Ja he toivat heidät ja asettivat
neuvoston eteen. Ja ylimmäinen pappi kuulusteli heitä28 ja sanoi: "Me olemme kieltämällä
kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen; ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin
opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren".29 Mutta Pietari
ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.30
Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja
surmasitte.31 Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi,
antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.32 Ja me olemme kaiken
tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä
tottelevat."
Ap.t.8:14-17 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.

Pyhän Hengen kaste annettiin apostolien kautta
pakanoille ja juutalaisille
Ap.t.10:34-49

Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: "Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala
katso henkilöön,35 vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee
vanhurskautta, on hänelle otollinen.36 Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille,
julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra,

37 sen

sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kasteen jälkeen, jota
Johannes saarnasi, sen te tiedätte;38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja
voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja
paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.
39 Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa;
ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat.40 Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja
antoi hänen ilmestyä,41 ei kaikelle kansalle,
vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen
kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut.42 Ja hän käski meidän saarnata
kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten
tuomariksi.43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa
synnit anteeksi hänen nimensä kautta." 44 Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki
kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut
ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin
pakanoihinkin,46 sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari
vastasi:47 "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän
Hengen niin kuin mekin?"48 Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen.
Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.
Ap.t.19:1-7 Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien, Efesoon
ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia.2 Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin,
kun te tulitte uskoon?" Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää
Henkeä on olemassakaan".3 Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He
vastasivat: "Johanneksen kasteella".4 Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen
kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on,
Jeesukseen".5 Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen.6 Ja kun Paavali
pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja
ennustivat.7 Heitä oli kaikkiaan noin kaksitoista miestä. 12 Ja Henki käski minun mennä
arvelematta heidän kanssansa; ja myös nämä kuusi veljeä lähtivät minun kanssani. Me
menimme sen miehen taloon,
Ap.t.11:13 ja hän kertoi meille, kuinka hän oli nähnyt enkelin seisovan hänen huoneessaan
ja sanovan: 'Lähetä Joppeen noutamaan Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan;14 hän on
puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, ja koko sinun perhekuntasi'.15 Ja kun
minä rupesin puhumaan, tuli Pyhä Henki heidän päällensä, niin kuin alussa meidänkin
päällemme.16 Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi: 'Johannes kastoi vedellä,
mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä'.17 Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille
kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä
voidakseni estää Jumalaa?"18 Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa
sanoen: "Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi".
Room.15:14-21 Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä
hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne.15
Kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut, uudestaan
muistuttaakseni teille näitä asioita, sen armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut
16 sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa,
papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi
otollinen ja Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri.
17 Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa;18 sillä minä
en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat
kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla,19 tunnustekojen ja ihmeiden
voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen
Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen,20 ja sillä tavoin,

että olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi jo
on mainittu, etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle,21 vaan niin kuin kirjoitettu on:
"Ne, joille ei ole julistettu hänestä, saavat hänet nähdä, ja jotka eivät ole kuulleet, ne
ymmärtävät".

Opetus Pyhän Hengen armolahjoista Paavalin
kautta Korintin seurakunnassa
1.Kor.12:1-11

Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä
tietämättöminä.2 Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien 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.8 Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden
sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;9 toinen saa uskon samassa
Hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;10 toinen lahjan
tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä;
toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.11 Mutta kaiken tämän
vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo.
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1.Kor.12:12-31

Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin
jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;13 sillä me olemme
kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia,
orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.14 Sillä eihän
ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta.15 Jos jalka sanoisi: "Koska en ole
käsi, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton.16 Ja jos korva
sanoisi: "Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen
kuulumaton.17 Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan
kuulona, missä silloin haisti?18 Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, itse kunkin niistä,
ruumiiseen, niin kuin hän on tahtonut.19 Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä
sitten ruumis olisi?20 Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis.21 Silmä
ei saata sanoa kädelle: "En tarvitse sinua", eikä myöskään pää jaloille: "En tarvitse teitä".22
Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä;23
ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä
kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme;24 mutta ne,
joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että
antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian,25 ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan
että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan.26 Ja jos yksi jäsen kärsii, niin
kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki
jäsenet iloitsevat sen kanssa. 27 Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne
hänen jäseniänsä.28 Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi,
toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten
armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.29 Eivät suinkaan kaikki ole

apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia
tekoja?30 Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä?
Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?31 Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista.
Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.
1.Kor.13:1-2 Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi
rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.2 Ja vaikka minulla olisi
profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla
olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä
mitään olisi.
1.Kor.13:8-10 Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä
puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa.9 Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on
vajavaista.10 Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista.
1.Kor.14:1-40 Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin
profetoimisen lahjaa.
2 Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä
hän puhuu salaisuuksia hengessä.3 Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja
kehotukseksi ja lohdutukseksi.4 Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa
seurakuntaa.5 Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän
profetoivan; sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin
että seurakunta siitä rakentuu.6 Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä
minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profetian tai
opetuksen sanoja?7 Niinhän on elottomain soittimienkin laita, huilujen tai kitarain: kuinka
tiedetään, mitä huilulla tai kitaralla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin?8
Niinikään, jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun?
9 Samoin tekin: jos ette kielellänne saa esiin selvää puhetta, kuinka voidaan sellainen puhe
ymmärtää? Tehän puhutte silloin tuuleen.10 Maailmassa on, kuka tietää, kuinka monta eri
kieltä, mutta ei ainoatakaan, jonka äänet eivät ole ymmärrettävissä.11 Mutta jos en tiedä
sanojen merkitystä, olen minä puhujalle muukalainen, ja puhuja on minulle muukalainen.12
Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi
saamaan niitä runsaasti.13 Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi
selittää.14 Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta
ymmärrykseni on hedelmätön.15 Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta
minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava kiitosta hengelläni,
mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni.16 Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä,
kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa "amen" sinun kiitokseesi? Eihän hän
ymmärrä, mitä sanot.17 Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu.18 Minä kiitän
Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan;
19 mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärrykselläni,
opettaakseni muitakin, kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä.20 Veljet, älkää olko lapsia
ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia; mutta ymmärrykseltä olkaa täysiikäisiä.21 Laissa on kirjoitettuna: "Vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla minä olen
puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra".22 Kielet eivät siis
ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko; mutta profetoiminen ei ole merkiksi
uskottomille, vaan uskoville.
23 Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne
tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?24
Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki
paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion,
25 hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi
Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä.26 Kuinka siis on, veljet? Kun tulette

yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä
puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi.27 Jos kielillä puhutaan, niin
puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi
selittäköön;
28 mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja
Jumalalle.29 Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot;30 mutta jos
joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen.31 Sillä te saatatte kaikki
profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta
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ja kaikki kehotusta.32 Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset;33 sillä ei Jumala ole
epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa,34 olkoot
vaimot vaiti teidänkin seurakunnan kokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan
olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo.35 Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin
kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa.
36 Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Vai ainoastaan teidänkö tykönne se on tullut?37
Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan
teille, se on Herran käsky.38 Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä.39
Sen tähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumasta.40 Mutta
kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä.

Seurakuntavirat Pyhän Hengen ilmoittamina
Paavalille ja todelliseksi seurakuntien rakenteeksi
Ef.4:11-16

Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi,
toiset paimeniksi ja opettajiksi,12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön,
Kristuksen ruumiin rakentamiseen,13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja
Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän
määrään,14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa
opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;15 vaan että me,
totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää,
Kristus,16 josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla,
kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.
1.Kor.6:19 Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki
teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?
1.Tess.1:2-6 Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä
rukouksissamme, sillä lakkaamatta
3 me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja
vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen
Kristukseen,4 tietäen, veljet, te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne:5 että meidän
evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä
Hengessä ja suurella varmuudella – niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän
keskuudessanne, teidän tähtenne – 6 ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun
suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla Pyhässä Hengessä,
1.Tess.5:16-22 Olkaa aina iloiset.17 Rukoilkaa lakkaamatta.18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se
on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.19 Henkeä älkää sammuttako,20

profetoimista älkää halveksuko,21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;22
karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
Ef.5:15-21 Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin
viisaat,16 ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.17 Älkää sen tähden olko
mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on.18 Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä
tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,19 puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä
ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,20 kiittäen aina Jumalaa
ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.21 Ja olkaa toinen
toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.
1.Piet.1:10-12 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet
teidän osaksenne tulevasta armosta,11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä
oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä
ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.12 Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan
teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä
Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat
katsahtaa.
2.Piet.1:19 -21 Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte
siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja
kointähti koittaa teidän sydämissänne.20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään
Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;21 sillä ei koskaan ole mitään
profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat
puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.
Ef.4:30-32 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu
sinetiksi lunastuksen päivään saakka.31 Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja
herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.
32 Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen
toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.
Gal.6:7-8 Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän
myös niittää.8 Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen
kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää.
Gal.5:16-18 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.17 Sillä liha
himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan,
niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin
ette ole lain alla.

