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Palaamme tänään tutkimaan Pyhän Hengen persoonaa ja työtä ja tässä tapauksessa on 

hyvin luonnollista mennä Yläsaliin. Juuri siellä Jeesus antoi kattavimman esityksensä 

Pyhästä Hengestä ja siitä, kuka hän on ja mitä hän tekisi sitten, kun hän saapuu. 

Ennen sitä lyhyt katsaus siihen, mitä olemme tähän mennessä oppineet. 

Ensimmäiseksi tutkimme sitä, kuka Pyhä Henki on. Opimme hänestä neljä asiaa: 

 Pyhä Henki on Jumala ja ansaitsee kaiken palvonnan. 

 Pyhä Henki on persoona, jonka kanssa voimme olla vuorovaikutuksessa. 

 Pyhä Henki on salaperäinen, meidän käsityskykymme ja kontrollimme 

ulkopuolella. 

 Pyhä Henki on Kristus-keskeinen, hän valaisee meille Jeesuksen Kristuksen. 

Sitten seuraavissa kolmessa kokonaisuudessa me tutkimme, mitä Pyhä Henki tekee ja 

mitkä ovat hänen tärkeimmät palvelutyönsä. 

Ensimmäinenhän oli: Pyhä Henki johtaa meidät Kristuksen luo. Hän vetää meitä 

Jumalan puoleen, hän saa meidät synnintuntoon, hän uudestisynnyttää ja hän johtaa 

meidät uskoon. Jos Pyhä Henki ei tekisi näitä, emme pääsisi vuorovaikutukseen 

Jumalan kanssa. 

Toinen oli tämä: Pyhä Henki vakuuttaa meidät Jumalan lapseudesta. Hän vakuuttaa 

meidät siitä, että kuulumme Jumalalle, että meille on varattuna perintö ja että meidät 

on otettu lapsiksi. 

Kolmas oli tämä: Pyhä Henki johtaa meidät totuuteen. Hän inspiroi Raamatun, hän 

valaisee meidän ymmärryksemme käsittämään Raamatun totuuksia ja hän osoittaa 

meille, kuinka Raamatun totuudet todistavat Jeesuksesta Kristuksesta. 

Tämän kaiken olemme oppineet tähän mennessä. Ja nyt vasta olemme pääsemässä 

alkuun! Saamme nähdä uudestaan ja uudestaan, kuinka Pyhällä Hengellä on 

täydellinen rooli ja elintärkeä osuus kaikessa, missä Jumalan työ etenee meissä. 
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Tänään meidän on tarkoitus pohtia sitä Pyhän Hengen työn tajunnan räjäyttävää 

puolta, joka on ilmeinen, kun vaan tulee ajatelleeksi asiaa, mutta jota emme vaan tule 

ajatelleeksi tarpeeksi! Tämä teema on: 

Pyhä Henki asuu meissä 

Ja "meillä" tarkoitan sitä, mitä aina näissä artikkeleissani. "Me" viittaa siis todellisiin 

kristittyihin, niihin jotka ovat uskon kautta Jeesuksen Kristuksen seuraajia. 

Pyhä Henki siis asuu meissä. Kuunnellaanpa Jeesuksen omia sanoja. Johanneksen 

evankeliumin luvussa 14 Jeesus on kertomassa seuraajilleen, että hän on lähdössä 

pois. 

Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on 

kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä 

saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy 

luonanne ja on teissä. Joh.14:16-17. 

Luetaan sama kohta vielä vanhasta käännöksestä: 

Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän 

kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska 

se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän 

tykönänne ja on teissä oleva. Joh.14:16-17 KR38. 

(Rukoilkaamme...) 

Jeesus oli siis lähdössä pois. Mutta hän ei aikonut jättää seuraajiaan yksin. Hän aikoi 

antaa heille Tärkeän Seuralaisen (pyytämällä Isältä). Toisen (tarkoittaa siis eri 

persoonaa, mutta samankaltaista), sellaisen puolustajan, joka kulkee rinnalla. Hän on 

oleva Lohduttaja, Puolustaja, Neuvonantaja, Vierellä Kulkija, joka pysyisi heidän 

kanssaan. 

Jeesus antaa hänelle nimen: Totuuden Henki. Kuten viime kerralla näimme, hän 

johtaa meidät kaikkeen totuuteen. 

Maailma (suurin osa ihmiskuntaa) ei voi ottaa häntä vastaan, ei voi hyväksyä häntä 

eikä uskoa Henkeen, koska eivät voi nähdä häntä tai tuntea häntä. Mutta Jeesuksen 

seuraajat (sekä sinä että minä mukaan lukien) tuntevat hänet, koska hän elää meidän 

kanssamme (opetuslasten tapauksessa uskon, että hän oli heidän kanssaan sen kautta, 

että hän oli Jeesuksen kanssa) ja (viimeinen kohta): hän on meissä. 

Helluntaipäivä ei ollut vielä tullut, mutta se luvattiin. Henki ei ollut vielä tullut, mutta 

hän oli tulossa. Ja hän ottaisi uskovat asunnokseen! "On teissä oleva". 



Pyhä Henki siis asuu sisimmässämme ja on meissä. Se on ihmeellinen totuus! Sitä 

emme tule ajatelleeksi läheskään tarpeeksi usein.  

Pyhä Henki asuu jokaisen aidon uskovan sisimmässä! Niin, totta on, hän asuu 

kaikkialla! Pyhä Henki on kaikkialla läsnä, koska hän on Jumala. Vanhassa 

testamentissa kerrotaan, että emme pääse minnekään karkuun Pyhää Henkeä. Ja me 

opimme Uuden testamentin valossa, että Pyhä Henki asuu erityisellä tavalla Jumalan 

lasten sydämissä ja sisimmässä. 

Pyhä Henki asuu meidän sisimmässämme. Tämä ehkä on sinulle ilmeinen totuus, olet 

ehkä oppinut tietämään tämän jo kauan sitten, mutta luulen, että emme elä käytännön 

elämässämme riittävästi todeksi tätä hyvän sanoman totuutta. Tiedän itsestäni, että 

minä en ainakaan! 

Mitä oikein tarkoittaa, että Pyhä Henki on ottanut minut asunnokseen? Haluan esittää 

siitä neljä näkökohtaa: 

1. Tämä totuus tekee meistä onnellisia! 

Totuuden siitä, että Pyhä Henki asuu meidän sisimmässämme, tulisi tehdä meidät 

onnellisiksi. Olen varma, että se oli opetuslasten kannalta hyvin rauhoittava tieto. 

Tiedän, että he eivät heti ymmärtäneet kaikkea, mitä Jeesus puhui yläsalissa, mutta 

sitä mukaa kuin he ymmärsivät, siitä muodostuisi hyvin arvokas tieto heille. 

Jeesus oli tosin lähdössä pois, mutta oli olemassa toinen Persoona, joka ei lähtisi pois 

heidän luotaan. 

Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan [huomaa tämä 

sana], joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Joh.14:16-

17. 

Miltä se kuulostaa? Jos olet aidosti uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen, sinulla 

on Pyhä Henki sisimmässäsi eikä hän koskaan jätä sinua! 

Ovatko ihmiset koskaan hylänneet sinua? Oletko joutunut pettymään siihen, että sinut 

on jätetty? Hän ei koskaan jätä sinua. Sen vuoksihan hän onkin kaikkien Jumalan 

lupausten etumaksua - muistathan tämän edellisiltä kerroilta? Hän on käsiraha, jota ei 

voida peruuttaa. Totta puhuen kaikki hänen toimenkuvaansa kuuluvat asiat, joita 

olemme tarkastelleet ja tulemme vielä tarkastelemaan, juontavat juurensa tästä 

tosiasiasta: hän asuu meissä eikä lähde minnekään. Iloitkaamme siitä! 

Tämä totuus on omiaan tekemään meistä onnellisia. Kuulehan, mitä 

Roomalaiskirjeessä sanotaan: Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän 

sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen. Room.5:5. 



Tunnetko sinä Jumalan rakkauden sydämessäsi? Se johtuu Pyhän Hengen läsnäolosta 

sinussa. Hän välittää Uudessa liitossa kaikki Jumalan siunaukset meille eikä hän tee 

sitä ulkoisesti vaan sisäisesti. Eikö se olekin suurenmoista! Sen tulisi tehdä meistä 

onnellisia ihmisiä. 

Kun ajattelin näitä asioita menneellä viikolla, sydämeni hypähti ja minun uskoni ja 

iloni vahvistui, koska tiesin, kuka asuu täällä sisimmässäni. Kun mietimme sitä, että 

Pyhä Henki asuu meidän sisimmässämme, sen tulisi tuottaa meille iloista mieltä. 

2.Tämä totuus tekee meistä pyhiä  

Sen tosiasian, että Pyhä Henki asuu meidän sisimmässämme, tulisi tehdä meidät 

pyhiksi. Jos Pyhä Henki asuu sinun sisimmässäsi, mikä sinä silloin olet? Pyhä? 

Kyllä, sinusta tulee pyhä. Hänen läsnäolonsa puhdistaa. Minne ikinä hän meneekin, 

hän pyhittää. Kuuntele, mitä Roomalaiskirjeessä sanotaan, kuuntele "asuu teissä" -

ilmauksia: 

Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset [epäpyhät] pyrkimykset, Hengen mukaan 

elävillä Hengen mukaiset. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen 

pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne 

eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen 

luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. [Kuuntelehan nyt, mitä 

sanotaan seuraavassa jakeessa] Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen 

alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen 

Henkeä, ei ole hänen omansa [Pyhä Henki siis asuu kaikissa tosi kristityissä]. Jos 

Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta Henki luo 

elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi [Huomaa nyt tämä viittaus 

ylösnousemukseen]. Jos siis teissä asuu Jumalan Henki [ja hänhän asuu teissä], 

hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, 

on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan [siinä se sanotaan 

jälleen kerran] Henkensä voimalla. Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei 

itsekästä luontoamme kohtaan; ei meidän pidä elää sen mukaan. Jos elätte luontonne 

mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte 

elää. Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Room.8:5-14. 

Toivonpa, että sain vähän purkaa Roomalaiskirjeen 8. luvun syvällistä teologiaa 

teille. Mutta ainakin pääkohta lienee tullut selväksi: Pyhä Henki asuu kansansa 

sydämissä ja sen perusteella hänen kansansa on pyhää kansaa. 

Mutta kaikki ei ole ihan automaattista. Siihen kuuluu prosessi, jonka kautta synti 

kuoletetaan (kutsumme sitä toisinaan 'lihan kuolettamiseksi' ja se tapahtuu 

yhteistyössä Hengen kanssa), mutta se on varma prosessi kaikille aidoille uskoville. 

Ja siksi juuri Pyhä Henki otti vallan meidän elämämme ohjauslaitteiden takana - 



sydämessämme - kun tulimme uskoon. Nyt kun hän on siellä (eikä lähde pois), hän 

hitaasti mutta varmasti ottaa yhä täydemmin hallintaansa meidän 

ohjauskeskuksemme ja sen kautta ohjaa meitä kohti suurempaa pyhyyttä. 

Haluan puhua siitä enemmän tulevina viikkoina, mutta tällä erää haluan vain mainita, 

kuinka se on väistämätön ja luonnollinen seuraus Pyhän Hengen läsnäolosta meissä. 

Koska hän asuu meissä, hän tekee meistä pyhiä. 

Mietitäänpä sitä hetki. Mitä epäpyhää sinun sydämessäsi on tällä hetkellä? Mihin 

synteihin olet jäänyt kiinni? Mitkä tapasi ovat epäpyhiä? Mitkä ihmissuhteet ovat 

vinossa? Mitä sinun elämässäsi on korjattavaa? 

Pyhä Henki on paikan päällä ja haluaa siivota asuntonsa. Annatko hänen tehdä sen 

vai vastustatko hänen aikeitaan? 

Eilen meillä oli kotonamme harjannostajaiset. Meidän seurakunnastamme tuli ryhmä 

auttamaan meitä ja pystyttämään Heather'ille kanalaa - siis mitä sievintä 

kanankoppia, mitä maailmasta löytyy! Ainakaan minä en ole nähnyt söpömpää. 

Syksystä asti Heather on ollut täpinöissään ja innostunut ajatuksesta, että hän pitäisi 

kanoja ihan huvin vuoksi, mutta myös munia saadakseen. Sitten joulun aikoihin minä 

annoin hänelle suuren lahjan ja lupasin, että "Suuri Timpuri" rakentaisi hänelle 

kanalan ja hän saisi täyttää sen tusinalla munantuottajalla. 

Eilen tein tarkistuksen ja totesimme, että oli yksi asia, jota ei ollut vielä suoritettu. 

Hän oli tehnyt tiputilauksen kanankasvattamosta ja minä halusin varmistaa, että hän 

oli tilannut tipuja, jotka eivät... kai tiedät...? Olinhan tehnyt hyvin siistin kanakopin 

raakalaudasta ja rakentanut siihen pesäkolot ja kaikki... En halunnut ollenkaan, että 

kananpojat tuhrisivat uuden hienon lattiansa, jos ymmärrät, mitä tarkoitan... Enkä 

halunnut, että se tavara leviäisi ympäri lasten leikkialuetta ja kulkeutuisi taloonkin... 

No nyt kävi niin, että vaimoni kertoi minulle (minkä kyllä aavistinkin), että ei ole 

olemassakaan kananpoikia, jotka eivät tekisi läjiään minne huvittaa... Ja niinpä 

meidän olisi pakko aina siivota, siivota ja taaskin siivota meidän uutta hienoa 

kanakoppia... 

Minkälaista kanan-sellaista sinun sydämeesi ja elämääsi on kertynyt? Pyhä Henki 

haluaa siivota sen pois. Hän on kyllä valmis tekemään likaisen työn, mutta sinun 

pitää tehdä yhteistyötä hänen kanssaan. 

3. Tämä totuus tekee meistä hänen kotinsa 

Se tosiasia, että Pyhä Henki asuu meidän sisimmässämme, tekee meistä hänen 

kotinsa. 



...hän pysyy luonanne ja on teissä. Joh.14:17. 

Millä nimellä kutsutaan asumusta, jos se on Jumalan koti? "Temppeliksi". Luetaan 

1.Kor. luvusta 6 jakeesta 12 alkaen. Siinä Paavali selvittää ongelmia, joita oli 

kasautunut "ylihengellisessä Korintin seurakunnassa". Yksi ongelmista oli 

seksuaalinen moraalittomuus. Ajateltiin, että koska ollaan "hengellisiä olentoja", 

eivät ruumiin tekemiset olleet niin kovin tärkeitä: 

"Kaikki on minulle luvallista" [luultavasti se oli yksi korinttilaisten mielilauseista] - 

mutta kaikki ei ole hyödyksi. "Kaikki on minulle luvallista" - mutta en saa antaa 

minkään hallita itseäni. Ruoka on vatsaa ja vatsa ruokaa varten, ja Jumala on tekevä 

molemmat tarpeettomiksi. [Nyt Paavali alkaa päästä asiaan] Mutta ruumis ei ole 

siveettömyyttä vaan Herraa varten, ja Herra on ruumiinkin valtias [Siinä on yhteys 

Herran ja meidän ruumiimme välillä]. Jumala on herättänyt kuolleista Herran ja on 

voimallaan herättävä meidätkin. [Ruumis on siis tärkeä!] Ettekö tiedä, että teidän 

ruumiinne ovat Kristuksen ruumiin jäseniä? Ryhtyisinkö siis tekemään Kristuksen 

jäsenistä porton jäseniä? En ikinä! Ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, on samaa 

ruumista hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." 

[Seksi luo aina salatun yhteyden] Mutta joka liittyy Herraan, on samaa henkeä hänen 

kanssaan. Pysykää erossa haureudesta! Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, 

kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen 

omaan ruumiiseen. [Ja tässä tulee koko jutun juju:] Ettekö tiedä, että teidän 

ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan 

teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. 

Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa! 1.Kor.6:12-20. 

Emme itse omista ruumistamme. Ruumiimme on ostettu Jeesuksen Kristuksen 

kalliilla verellä. Se, mitä teemme tällä ruumiillamme, on tärkeää siksi, että 

ruumiimme on temppeli. 

Käänny vieruskaverisi puoleen ja sano: "Minä olen temppeli". Siinä ymmärrämme, 

että meidän ruumiimme eivät ole merkityksettömiä. Joskus me olemme kristittyinä 

taipuvaisia ajattelemaan, että sydän merkitsee kaikkea. Että koko show tapahtuu 

hengessä. 

Meidän sydämessämme on kyllä ohjauskeskus. Me todellakin elämme sydämemme 

mukaan. Ne ovat Jumalan silmissä erityisen tärkeitä. Mutta meidän ruumiimme ovat 

myös tärkeitä. Juuri ruumiillamme me tuotamme Jumalalle kunniaa tai häpeää. 

Ruumiimme toteuttaa sen, mitä sydämemme päättää. Ruumis tuottaa ilmaisun siitä, 

mitä sydämessämme on, ja ennen kaikkea, KUKA siellä on. 

Niinpä jos käytämme ruumistamme epävanhurskaalla tavalla tai käytämme sitä 

väärin, me tuotamme häpeää sille, joka asuu meissä. Kuuntele, miten suorasukaisesti 

Paavali puhuu korinttilaisille: 



Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on 

Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut 

teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa! 1.Kor.6:19-

20. 

Hän siis tekee meistä kotinsa! Meidän tulisi siis kunnioittaa häntä sillä, mihin 

käytämme hänen temppeliään. Tässä tekstissä on ilmeinen ja selvä viittaus 

seksuaaliseen moraalittomuuteen. Pitäkäämme siis seksi Jumalan antamissa hyvissä 

rajoissa - rakkaudellisessa ja kestävässä avioliitossa. Kaikki muu on epäkunnioittavaa 

Pyhän Hengen temppeliä kohtaan. 

Oliko sinun tarpeellista kuulla tällainen sanoma tänään? Et ole itsesi oma. Ruumiisi ei 

ole sinun! Hän osti sen omakseen verensä hinnalla! Mutta luulen, että on olemassa 

muitakin tapoja soveltaa tätä sanaa kuin se, joka on kaikkein ilmeisin. Minua 

muistutetaan tässä siitäkin, että se mitä syön ja kuinka paljon syön heijastaa myös 

Pyhän Hengen asunnon kunniaa. Mitä siis oikein teemme tälle "temppelille"? 

Tiedäthän, että tämä ulkonainen rakennus ei ole "Jumalan huone"? Joskus teemme 

sen virheen, että kutsumme tätä rakennusta "Jumalan huoneeksi". "Älkää juosko 

ympäriinsä Jumalan huoneessa!" 

Tämä ei kuitenkaan ole Jumalan huone, niin kätevä sanonta kuin se onkin. Tämä 

rakennus ei ole, tämä ruumis on. Voimme siis kysyä, mitä teemme tällä 

ruumiillamme? Tulevina viikkoina tulemme huomaamaan, että se koskee meitä myös 

yhteisöllisesti, että me olemme yhdessä Pyhän Hengen temppeli - seurakuntana. 

Mutta puheena oleva sana koskee minun ruumistani ja minua yksilönä. Mihin siis 

käytän tätä ruumistani? Tuotanko sillä kunniaa vai häpeää sen Pyhälle Asukkaalle? 

Huomaamme siis, että on suuri kunnia saada Pyhä Henki asumaan sisimpäänsä, ja 

toteamme myös, että siihen sisältyy suuri vastuu. 

Pyhä Henki tekee meidät onnellisiksi. 

Pyhä Henki tekee meidät pyhiksi. 

Pyhä Henki tulee meihin asumaan kuin kotiinsa. 

4. tämä totuus antaa meille toivon 

En tiedä, käsititkö vai et, mutta jokaisessa sanankohdassa, jota olen lainannut, on 

viittaus ylösnousemukseen. Ensimmäisessä sanottiin, että Pyhä Henki olisi 

kanssamme ikuisesti. Roomalaiskirjeen 8. luvussa, jae 11, sanotaan, että Pyhä Henki 

herätti Jeesuksen kuolleista ja asuu meissä. Ja tässä viimeisimmässä  sanottiin: 

Jumala on herättänyt kuolleista Herran ja on voimallaan herättävä meidätkin. 



1.Kor.6:14. - Siis koska Pyhä Henki asuu meissä, meillä on ruumiimme puolesta 

takuuvarma pääsy ylösnousemukseen. Jonakin päivänä (hyvin piankin) saamme 

uuden ikuisen ruumiin, joka on Pyhän Hengen pysyvä asunto. 

Juhlimme hiljattain ylösnousemuksen aamua pääsiäissunnuntaina. Ja tänä aamuna 

lauloimme "Hän elää". 

Ja jonain kauniina päivänä kuljen virran poikki, painin viimeisen painin kipuni 

kanssa, ja sitten kun kuolema johtaa minut voittoon, saan nähdä kirkkauden maan ja 

tiedän - hän elää! 

Se on oleva ihmeellistä! Mutta on jotakin vielä enemmän. Emme ainoastaan mene 

taivaaseen, kun kuolemme. Ei, vaan eräänä päivänä saamme uuden ruumiin, jossa 

elämme uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Uusi ruumiimme on samanlainen kuin 

Jeesuksen ruumis. 1.Kor.15 kutsuu sitä "hengelliseksi ruumiiksi", joka ei tarkoita 

aineetonta ruumista, vaan se tarkoittaa, että sitä ruumista hallitsee ja sen tekee 

eläväksi Jumalan Pyhä Henki, joka siinä asuu. 

Ja siinä, rakkaat ystävät, on meidän toivomme! Koska hän elää, mekin saamme elää. 

Sellainen elämä on elämisen arvoista ja se on kuolemankin arvoista. Mihin sinä olet 

asettanut toivosi tänään? Mihin sinun toivosi huipentuu? Huipentuuko se 

ylösnousemukseen? 

Viime viikolla saimme vastauksen yhteen hartaaseen rukoukseemme. Tapahtui niin, 

että raskas poikani, Peter David, joka on ollut "kadonnut lammas", on nyt löytynyt, 

sillä hän on tullut uskomaan Jeesukseen Kristukseen omana pelastajanaan. 

Vaimollani oli tilaisuus kysyä häneltä, uskooko hän Jeesuksen kuolemaan ja 

ylösnousemukseen, ja hän sai etuoikeuden johtaa poikansa rukouksessa uskon tielle. 

Olemme innoissamme tästä pojasta. Ja hänen löytämästään toivosta. 

Jeesus Kristus kuoli ristillä maksaakseen jokaisen ihmisen synnit, joka kääntyy ja 

uskoo häneen. Ja kun teemme niin, Pyhä Henki tulee ja ottaa meidät asunnokseen. 

Tämä totuus tekee meidät iloisiksi. Ainakin sen pitäisi. Ja tämä totuus tekee meistä 

pyhiä. Sillä meidät on tehty Pyhän Hengen temppeliksi ja asunnoksi. Tämä totuus saa 

meidät myös asettamaan toivomme siihen, että pääsemme tulevaan 

ylösnousemukseen. 

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/

