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Tänään esillä on neljäs saarna aiheesta "Pyhän Hengen osallisuus". Ensimmäinen osa 

käsitteli aihetta "Kuka Pyhä Henki on?" Opimme neljä asiaa, jotka nousevat esiin 

aina uudestaan: 

Pyhä Henki on Jumala ja kaiken palvonnan arvoinen. Pyhä Henki on persoona, jonka 

kanssa voimme olla tekemisissä ja yhteydessä. Pyhä Henki on salaisuus, meidän 

käsityskykymme ulkopuolella ja meidän kontrollimme ulottumattomissa. Pyhä Henki 

on Kristus-keskeinen ja keskittynyt valaisemaan meille Herraa Jeesusta Kristusta.  

Ja sitten seuraavaksi aloimme puhua siitä, mitä hän tekee. Minkälaista arvokasta 

palvelutyötä hän tekee hyväksemme. Ensimmäisenä niistä otimme esiin sen, että 

Pyhä Henki johtaa meidät Kristuksen luo. Jos Pyhää Henkeä ei olisi, emme voisi olla 

tekemisissä Jumalan kanssa. Ja seuraava teema oli se, että Pyhä Henki vakuuttaa 

meidät Jumalan lapseudesta. Hän vakuuttaa meidät siitä, kenelle kuulumme. Hän 

takaa meille perinnön. Hän vakuuttaa meidät, että olemme otetut Jumalan lapsiksi. 

Joko teille on alkanut valjeta, kuinka tärkeä tekijä Pyhä Henki on jokaiselle 

uskovalle? Hänen työnsä on elinvoimaista ja uutta luovaa. Tämä on erityisen totta 

tämän päivän teeman suhteen: 

Pyhä Henki johtaa meidät totuuteen 

Siitä Jeesus puhui, kun hän yläsalissa lupasi lähettää Pyhän Hengen: 

Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene 

ottamaan sitä vastaan. Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko 

totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja 

ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille 

ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että 

hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. Joh.16:12-15. 

En pysty kuvittelemaan, millaista olisi ollut siellä yläsalissa Jeesuksen kanssa. 

Pystytkö sinä? En oikein pysty kuvittelemaan, millaista oli olla Jeesuksen kanssa sinä 

yönä, kun hän joutui kavalluksen uhriksi, kun hän vietti viimeistä yötä ennen 

ristiinnaulitsemista. 
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Jeesus oli tunteva ihminen ja jokaisella opetuslapsella oli tunteet. He olivat 

kauhuissaan! Jeesus oli kertonut heille, että hän menisi pois, että hän kuolisi, että hän 

lähettäisi heille toisen persoonan ottamaan hänen paikkansa - Hengen. Ja jakeessa 12 

hän toteaa, että hän haluaisi puhua paljosta muustakin, mutta opetuslapset eivät 

kyenneet sitä vielä ottamaan vastaan. 

Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene 

ottamaan sitä vastaan. 

Mutta Pyhä Henki, jonka hän lähettää, tulee korjaaman asian: 

Kun Totuuden Henki tulee [huomaa, että hänen nimensä on Totuuden Henki] , hän 

johtaa teidät tuntemaan koko totuuden.  

Pyhä Henki ei siis vain johda meitä Kristuksen luo. Eikä Pyhä Henki pelkästään 

vakuuta meitä Jumalan lapseudesta. Pyhä Henki myös johtaa meidät kaikkeen 

totuuteen. 

Tarvitsemmeko me totuutta? Aivan varmasti! Meidän täytyy saada tietää, mikä on 

totta tässä sekavassa, kierossa, vanhassa maailmassa. Meidän maailmamme on 

tulvillaan valheita, väärennöksiä ja puolitotuuksia (jotka eivät ole totuuksia 

ollenkaan). Paholainen on valehdellut meille aikojen alusta. Maailma ei kerro totuutta 

asioista. Ja lihammekin haluaa johtaa meitä harhaan. Meillä on syvä tarve kuulla 

totuus. 

Niinpä meille on Jeesuksen Kristuksen uskovina seuraajina annettu Pyhä Henki 

johtamaan meidät siihen totuuteen, jota niin kipeästi kaipaamme. 

Eikö se merkitsekin hyviä uutisia? Pyhä Henki todellakin johtaa meidät totuuteen.  

Haluan osoittaa kolme kohtaa, joiden mukaan Pyhä Henki johtaa meidät totuuteen. 

Ensimmäinen niistä on historiallinen: 

Pyhä Henki inspiroi Raamatun totuudet 

Englannin kielessä on sanoissa Henki (Spirit) ja inspiroida (inspire) sama sanajuuri. 

Se on tarkoituksellista. Henki inspiroi Raamatun totuudet. Luulen, että se on jo 

pääosa siitä, mitä luvattiin jakeessa 13: 

Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. [Kenelle 

Jeesus puhuu ? Apostoleille! Siis niille, jotka tulisivat olemaan Uuden testamentin 

kirjoittajia ja jotka todistaisivat koko Uuden testamentin sanoman puolesta.] Hän ei 

näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä 

on tuleva. Joh.16:13.  



Tämä siis tarkoittaa, että apostoleille annettaisiin tehtäväksi Uuden testamentin 

kirjoittaminen. Minusta sanonta "mitä on tuleva" alleviivaa sen merkitystä, mitä 

paraikaa oli tapahtumassa Jeesukselle Kristukselle hänen kuolemassaan, 

hautaamisessaan ja ylösnousemuksessaan, ja sen lisäksi sitä, mitä tapahtuisi Uuden 

liiton seurakunnalle ja Jumalan lupausten toteutumiselle yleensäkin, kun kaikki 

lupaukset kävisivät toteen. 

Toisin sanoen Pyhä Henki olisi inspiroimassa Raamatun kirjoittamista valmiiksi. Hän 

inspiroisi siis koko Raamatun. Kuka muistaa, mitä sanoo 2.Tim.3:16? 

Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, 

nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. 

Kaikki Jumalan sana on Jumalan Hengestä syntynyttä. Kreikan ilmaisu "Jumalan 

hengittämä" on "theopneustos". Huomaatko siis, mitä "Jumalan hengittämä" on? 

Huomaatko, että siinä on sisällä sama sana, joka tarkoittaa Henkeä: "pneuma". 

Kuningas Jaakon käännös sanoo: "Jokainen kirjoitusten kohta on syntynyt Jumalan 

Hengen inspiraatiosta". 

Henki siis inspiroi Raamatun. On tietysti salaisuus, miten hän sen teki, mutta siinäpä 

alamme tottua siihenkin, että hän on salaperäinen. Jollakin tavalla hän ohjasi 

inhimillisiä kirjoittajia, että heidän yksilöllisten persoonallisuuksiensa, 

elämänkokemustensa ja sanavalintojensa kautta suodattui esiin ja tallentui kirjaan - 

erehtymättömästi - Jumalan tarkka ilmestystieto meitä varten! Siitä Pietari sanoi näin: 

Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat 

puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. 2.Piet.1:21. 

"...ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina". Sama kreikan sana voi merkitä sitä, kun 

tuuli pullistaa laivan purjeita. Raamatun kirjoittajia siis ohjasi Pyhän Hengen tuuli, 

joka painoi heidän ajatuksiaan tiettyyn suuntaan kuin tuuli purjeita ja johti heitä 

kirjoittamaan, mitä Pyhä Henki tahtoi. Ja niin meillä on Jumalan sana. Aika jännää, 

vai mitä? 

Eipä olekaan tämä kirja mikään ihan tavallinen opus. Tämän on Hengen luoma kirja. 

Jumala puhalsi hengellään sen kirjoittajien ajatuksiin ja nyt meillä on tämä 

erehtymätön, virheetön, täydellisen luotettava, inspiroitu Jumalan sana! 

Se on meille annettu totuuden lähteeksi. Ja miten tätä tietoa pitää soveltaa: 

Meidän tulee lukea Raamattua! 

Ja vieläkin enemmän, meidän tulee tietää, mitä Raamatussa sanotaan. Ei vain lukea 

sitä, vaan ahmia sitä. 



Kun sinun sanasi tulivat minulle, minä ahmin ne. Sanasi olivat minun iloni ja 

sydämeni riemu. Sinä, Jumala, Herra Sebaot, olet kutsunut minut omaksesi! 

Jer.15:16. 

Haluatko tietää, mikä on totuus? Avaa tämä kirja ja ahmi sitä. Sinulla tulisi olla 

jonkinlainen suunnitelma Raamatun lukemiseksi, tutkimiseksi ja muistamiseksi! 

Millainen suunnitelma sinulla on? 

Millainen suunnitelma sinulla on Raamatun lukemiseksi? Luetko sen läpi vuodessa? 

Kahdessa vuodessa? Tai jotain muuta? Ehkä luet kirjan kerrallaan. Millainen 

suunnitelma sinulla on lukemista varten? 

Millainen suunnitelma sinulla on Raamatun tutkimiseksi? Et siis pysähdy 

lukemiseen, vaan mietit tekstiä ja pohdit sen merkitystä ja ehkä etsit ulkopuolista 

apua ymmärtääksesi sitä? Onko sinulla menossa Raamatun tutkiminen? Jokin ryhmä 

sitä varten? Pyhäkoulu? Tutkitko Raamattua yhdessä perheesi kanssa? Teetkö 

muistiinpanoja? 

Suosittelen vahvasti, että aina kun tutkit Raamattua, pidät päiväkirjaa kolmessa 

mielessä: Mitä tämä kohtaa opettaa minulle Jumalasta? Mitä tämä kohta opettaa 

minulle ihmisistä? Mitä ongelmia liittyy tähän kohtaan? Ja vie sitten se kolmas kohta 

opettajallesi tai pastorillesi! 

Mikä onkaan sinun suunnitelmasi? Miten aiot oppia muistamaan Raamattua? 

Psalminkirjoittaja toteaa: Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä 

sinua vastaan. Ps.119:11. 

Kaikki eivät muista yhtä hyvin, mutta kaikki voivat muistaa jotakin. Ota pieni näyte 

ja paina se mieleesi. Sinun tulee toimia suunnitelmallisesti. Ei ole kysymyksessä 

mikään tavallinen kirja. Tämä kirja on inspiroitua sanaa. Tämä kirja on hengen tuote. 

Tapahtui juuri niin kuin Jeesus lupasi: Pyhä Henki inspiroi Raamatun totuudet! 

Mutta hän panee vieläkin paremmaksi.  

Pyhä Henki valaisee Raamatun totuudet 

Sana "valaisee" on tässä teologinen termi, joka viittaa Pyhän Hengen tehtävään tehdä 

Raamatun sana ymmärrettäväksi ja kuulijoille mahdolliseksi ottaa se vastaan. Sitä 

Paavali rukoili Efesolaiskirjeessä, kun hän sanoi: Minä rukoilen, että Herramme 

Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen 

hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet... Ef.1:17. Samaa Jeesus puhui kaksi 

lukua Joh.16 aiemmin, kun hän lupasi: Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun 

nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen 

teille puhunut. Joh.14:26. Sen ensimmäinen kohderyhmä oli opetuslapset. He 



tarvitsivat sellaista muistutusta, jotta he osaisivat puhua oikein heti alusta alkaen, kun 

he alkaisivat julistaa evankeliumia. 

Mutta tämä lupaus myös osoittaa meille, että Pyhällä Hengellä on opettamisen 

tehtävä, joka koskee meitä kaikkia. Hän kumartuu puoleemme, jotta pystymme 

vastaanottamaan sanan ja ymmärtämään sen. Katsotaanpa pikaisesti 

Korinttilaiskirjeestä 1.Kor.2. Meillä ei ole aikaa tutkia kaikkea, mitä seuraavaan 

sisältyy, mutta tässä on asioita, joita haluan teidän huomaavan. Paavali aloittaa 

kertomalla, että hänen opetuksensa keskittyy ristiin. 

Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta [evankeliumia!] teille 

suurenmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne 

mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta 

Kristuksesta [siinä se evankeliumi on! Paavali oli evankeliumikeskeinen]. Te näitte 

minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana [emme yleensä ajattele Paavalista 

tällaista, mutta hän oli myös heikko ja pelokas]. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt 

vakuuttamaan viisaudellaan vaan ilmensi Jumalan Hengen voimaa, jotta teidän 

uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen vaan Jumalan voimaan [luulen, että tässä 

viitataan heidän kääntymiseensä - Henki johtaa meidät Kristuksen luo]. 1.Kor.2:1-5. 

Viisautta me julistamme siihen kypsyneille, mutta emme tämän maailman viisautta 

emmekä tämän maailmanajan kukistuvien valtiaiden viisautta. Me julistamme 

Jumalan salaista, kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt 

meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, 

sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa. 

Me julistamme, niin kuin on kirjoitettu [Jesajassa!], mitä silmä ei ole nähnyt eikä 

korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on 

valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Meille Jumala on sen ilmoittanut 

Hengellään... [hän puhuu tässä lisää evankeliumin totuudesta! Se tulee Pyhän Hengen 

kautta. Miten Henki sai sen kaiken?] 1.Kor.2:6-10. 

... sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Kuka muu kuin 

ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? [Ymmärrätkö tämän? Tietääkö kukaan 

muu kuin sinä, mitä sinä syvällä sisimmässäsi ajattelet?] 1.Kor.2:10-11. 

Samoin vain Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa on. Mutta me emme ole saaneet 

maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hengen [tässä se sanotaan!], jotta 

tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. [Tätä me kutsumme 'valaisemiseksi' tai 

Pyhän Hengen opetustehtäväksi. Olemme saaneet Pyhän Hengen, jotta käsitämme, 

mitä Jumala on lahjoittanut meille.] 1.Kor.2:11-12. 

Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme Hengen emmekä ihmisviisauden 

opettamia sanoja ja selitämme hengelliset asiat [Kirjoitukset!] Hengen avulla. 

1.Kor.2:13. 



Ihminen [kääntymätön] ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se 

on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava 

Hengen avulla. [Sinulla tulee olla Pyhä Henki, jotta voit täysin ymmärtää ja hyväksyä 

ja omaksua Jumalan sanan totuudet.] 1.Kor.2:14.  

Pysähdytäänpä tähän. Ymmärrättekö nyt, mitä minä haluan teille tolkuttaa? Teillä on 

Opettaja (isolla kirjaimella), joka elää sisimmässänne. Ja hänet on annettu teille sitä 

varten, että voitte täysin ymmärtää, hyväksyä ja omaksua hengellisiä totuuksia. 

Ymmärrättekö nyt, mitä minä haluan teille tolkuttaa? Teillä on Opettaja (isolla 

kirjaimella), joka elää sisimmässänne. Ja hänet on annettu teille sitä varten, että voitte 

täysin ymmärtää, hyväksyä ja omaksua hengellisiä totuuksia. 

Tässä on asian sovellutus: 

Meidän tulee lukea Raamattua kirjoittajansa opastuksella 

Pyhä Henki johtaa meidät totuuteen. 

Pyhä Henki inspiroi Raamatun. 

Meidän tulee lukea Raamattua. 

Ja meidän tulee lukea sitä Pyhän Hengen kanssa! Raamatun lukeminen ei ole mikään 

yksinäisen eränkävijän harrastus. Olen tehnyt siinä virheen niin monta kertaa 

elämässäni. Olen lukenut rukoilematta. Olen yrittänyt ymmärtää ilman taivaallista 

avustajaa. Tyhmää!! 

Miksi kummassa yrittäisimme lukea kirjaa omin päin, kun meillä on käytettävissä 

kirjan kirjoittaja ja voimme lukea sitä hänen kanssaan! Oletko sinä koskaan tehnyt 

kuten minä, että olet Raamattua lukiessasi "unohtanut" rukoilla ennen lukemista ja 

lukemisen aikana ja jälkeen lukemisen? 

Jokin niin yksinkertainen rukous kuin Avaa silmäni näkemään sinun lakisi kaikkine 

ihmeineen saattaisi tehota hyvinkin. Entä jos rukoilisimme lukemisen aikana? Kun 

näemme joitain asioita Kirjoituksista, voisiko meillä olla saman tien menossa 

keskustelu Jumalan kanssa juuri lukemastamme aiheesta? 

Uskommeko oikeasti, että meillä on sisimmässämme Pyhä Henki? Uskommeko, että 

hän haluaa meidän ymmärtävän ja ottavan vastaan Raamatun totuuden? Miksi emme 

kutsuisi häntä sellaiseen mukaan aina, kun on tilaisuus? 

Meidän tulee lukea Raamattua sen taivaallisen Kirjoittajan kanssa. Jos teemme niin, 

mitä saamme aikaan? Katsotaan uudestaan Joh.16. Jos luemme Raamatun totuuksista 

sen kirjoittajan kanssa, mitä siitä seuraa? Siitä seuraa se, että näemme Jeesuksen! 



Henki korostaa totuutta Jumalan Pojasta 

Henki tuo esiin totuuden Jumalan Pojasta. Luetaan uudestaan Johanneksen tekstiä: 

Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene 

ottamaan sitä vastaan. Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko 

totuuden. [Minkä totuuden?] Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, 

minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. [Hengen tarkoitus ei ole eksyä 

kertomaan omia asioitaan] Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, 

hän saa minulta. Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa 

minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. Joh.16:12-15. 

Muistakaamme, että Pyhän Hengen päätarkoitus on valaista meille Herraa Jeesusta 

Kristusta. Hän ei tähtää siihen, että hänen oma kirkkautensa tulisi esiin, vaan hän tuo 

esiin Jeesuksen kirkkauden. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille 

ilmoittaa, hän saa minulta [totuuden Jeesuksesta]. 

Henki siis nostaa esiin, kirkastaa ja korostaa totuutta Jumalan Pojasta. Ja totuus 

Jumalaan Pojasta on totuus myös taivaan Isästä. 

Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä 

hän teille ilmoittaa. Joh.16:15. 

Kun saarnasin tästä Raamatun paikasta teille kahdeksan vuotta sitten, kutsuin tätä 

sanan paikkaa "totuudeksi Kolminaisuudesta". Henki johtaa meidät ymmärtämään 

Jumalan kolminaisuuden. Sama totuus pätee Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Ja 

onhan se totuus myös Jeesuksesta. Jeesus sanoi, että hän on tie, totuus ja elämä. Ja 

ettei kukaan tulee Isän luo muuta kuin hänen kauttaan. 

Millainen olikaan se ydinsanoma, jonka Paavali puhui Hengen voimasta, joka toimii 

sanan kautta, kun Pyhä Henki opettaa sitä hengellisille ihmisille? 

"Jeesus Kristus ja hän ristiinnaulittuna". 

Pyhä Henki kumartuu puoleemme ja hän tuntee Jeesuksen ristiinnaulittuna. Hän 

haluaa meidänkin tuntevan ja uskovan ja ottavan vastaan ja sulauttavan itseemme 

ilosanoman meidän Vapahtajamme kärsimästä uhrikuolemasta. 

Tunnetko sinä Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin antaneena Vapahtajanasi ja 

Kuninkaanasi, jolla on käskyvalta? Henki haluaa, että tunnet hänet sellaisena. 

Meidän tulee tuntea totuus Jeesuksesta 

Hän haluaa, että sinä tiedät viisauden Jumalasta: että Jumala itse tuli ihmiseksi tänne 

maan päälle Poikansa muodossa ja hän tuli kuolemaan ristillä meidän edestämme - 



ottamaan meidän paikkamme. Hän haluaa sinun tietävän, että meidän puolestamme 

uhrautunut Vapahtaja kuoli syntiemme tähden, syytön syyllisten puolesta, 

johtaakseen meidät Jumalan tykö. 

Se on totuus! Ja se on Totuus isolla kirjaimella! Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä. Ei 

kukaan tule Isän luo muuta kuin hänen kauttansa. Oletko sinä tullut Isän luo 

Jeesuksen Kristuksen kautta? 

Sinua kutsutaan juuri nyt tekemään se. Käänny pois synneistäsi ja usko Vapahtajaan 

ja luota, että hän on antanut uhrinsa sinunkin puolestasi. Kutsu hänet elämääsi, pyydä 

häntä tulemaan elämäsi Pelastajaksi ja Kuninkaaksi. Sinä saat uskoa siihen totuuteen, 

johon Henki sinua ohjaa uskomaan. 

Palvo häntä hänen pöydässään 

Tulisivatko veljet auttamaan minua tässä ehtoollispöydässä? 

Jos tunnet Jeesuksen elämäsi Herrana ja Vapahtajanasi ja seuraat häntä uskon 

yhteydessä häneen, sinua kutsutaan syömään ja juomaan tätä muistoateriaa 

kanssamme. 

Jos niin ei ole ja jos sinulla ei ole Pyhää Henkeä etkä totuuden nimessä ymmärrä, 

mistä tässä on kysymys, siinä tapauksessa me pyydämme, että annat leivän ja viinin 

mennä ohitsesi. Mutta jos Henki on tehnyt totuuden Jumalan Pojasta sinulle 

tiettäväksi, silloin kutsumme sinua syömään ja juomaan yhdessä meidän kanssamme. 

Tässä asioita, joita pyydän sinua mietiskelemään hiljaa mielessäsi, kun syömme ja 

juomme: 

Ihmeellinen Jumalan Henki on johtanut sinut kaikkeen totuuteen. Henki ei ainoastaan 

tuonut sinua pelastukseen sisälle ja sitten jättänyt siihen. Eikä hän pelkästään vakuuta 

sinulle, että olet Jumalan lapsi, ja jätä sitten siihen. Hän tekee enemmän! 

Hän on inspiroinut tämän Hengen Kirjan, tämän Raamatun. Ja hän haluaa opettaa sitä 

sinulle ja valaista sen totuudet sinun sydämellesi. Ja kun me luemme sitä hänen 

kanssaan, hän näyttää meille, millä tavalla se koko ajan viittaa Jumalan Poikaan, 

Herran Jeesukseen Kristukseen - hän on Raamatun keskushahmo ja sen 

keskushenkilö. Ja me saamme kasvaa rakkaudessa ja uskossa ja ylistää häntä - 

ikuisesti. - Mikä lahja! 

Matt Mitchell 

Copyright © 2014 Matt Mitchell. Artikkeli on suomennettu ja julkaistu luvalla 

pastori Mitchell'in blogista Hot Orthodoxy. Copyright © 2014 Uskon kilpi. Julkaistu 

sivulla www.uskonkilpi.net. 

http://matt-mitchell.blogspot.fi/

