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Syitä puhua kielillä: 

I 

He täyttyivät pyhällä hengellä 
 

Ap.t. 2:4 

4. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, 

sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. 

 

Profetoida – nah-vah’ – SH5012, 115 x 
 

Gesenius: 

To speak (as a prophet) by divine power, to prophecy,  Gr propheteuō. In Hebrew 

the passive forms Niphal and Hithpael are used in this verb from the divine prophets 

having been supposed to be moved by another’s power than their own [which is the 

simple truth “holy men spake as they were moved by the Holy Ghost]. 

 

Puhua (profeettana) jumalallisen voiman kautta, profetoida. Kr. propheteuō. 

Hebrean kielellä tämän verbin passiivimuotoja Niphal ja Hithpael on käytetty 

jumalallisista profeetoista, joissa vaikutti toisen voima kuin heidän omansa [mikä 

on tämä yksinkertainen totuus: ”Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet 

sen, minkä saivat Jumalalta.”] 

 

I Kun.k. 22:1 – 18  

He olivat alallaan kolme vuotta: ei ollut sotaa Aramin ja Israelin välillä.  

2. Mutta kolmantena vuotena tuli Joosafat, Juudan kuningas, Israelin kuninkaan 

(Ahabin) luo.  

3. Ja Israelin kuningas sanoi palvelijoillensa: "Tiedättehän, että Gileadin Raamot 

on meidän. Ja kuitenkin me olemme toimettomat emmekä ota sitä pois Aramin 

kuninkaan käsistä."  

4. Ja hän sanoi Joosafatille: "Lähdetkö sinä minun kanssani sotaan Gileadin 

Raamotiin?" Joosafat vastasi Israelin kuninkaalle: "Minä niinkuin sinä, minun 

kansani niinkuin sinun kansasi, minun hevoseni niinkuin sinun hevosesi!"  

5. Mutta Joosafat sanoi Israelin kuninkaalle: "Kysy kuitenkin ensin, mitä Herra 

sanoo".  

6. Niin Israelin kuningas kokosi profeetat, noin neljäsataa miestä, ja sanoi heille: 

"Onko minun lähdettävä sotaan Gileadin Raamotia vastaan vai oltava lähtemättä?" 

He vastasivat: "Lähde; Herra antaa sen kuninkaan käsiin".  

7. Mutta Joosafat sanoi: "Eikö täällä ole enää ketään muuta Herran profeettaa, jolta 

voisimme kysyä?"  

8. Israelin kuningas vastasi Joosafatille: "On täällä vielä mies, jolta voisimme kysyä 

Herran mieltä, mutta minä vihaan häntä, sillä hän ei koskaan ennusta minulle 

hyvää, vaan aina pahaa; se on Miika, Jimlan poika". Joosafat sanoi: "Älköön 

kuningas niin puhuko".  

9. Niin Israelin kuningas kutsui erään hoviherran ja sanoi: "Nouda kiiruusti Miika, 

Jimlan poika".  

10. Mutta Israelin kuningas ja Joosafat, Juudan kuningas, istuivat kumpikin 

valtaistuimellansa, puettuina kuninkaallisiin pukuihinsa, puimatantereella 

Samarian portin ovella; ja kaikki profeetat olivat hurmoksissa heidän edessänsä.  



2 

 

11. Ja Sidkia, Kenaanan poika, teki itsellensä rautasarvet ja sanoi: "Näin sanoo 

Herra: Näillä sinä pusket aramilaisia, kunnes teet heistä lopun".  

12. Ja kaikki profeetat ennustivat samalla tavalla, sanoen: "Mene Gileadin 

Raamotiin, niin sinä saat voiton; Herra antaa sen kuninkaan käsiin".  

13. Ja sanansaattaja, joka oli mennyt kutsumaan Miikaa, puhui hänelle sanoen: 

"Katso, kaikki profeetat ovat yhdestä suusta luvanneet kuninkaalle hyvää; olkoon 

sinun sanasi heidän sanansa kaltainen, ja lupaa sinäkin hyvää".  

14. Mutta Miika vastasi: "Niin totta kuin Herra elää, sen minä puhun, minkä Herra 

minulle sanoo".  

15. Kun hän tuli kuninkaan eteen, sanoi kuningas hänelle: "Miika, onko meidän 

lähdettävä sotaan Gileadin Raamotiin vai oltava lähtemättä?" Hän vastasi hänelle: 

"Lähde, niin saat voiton; Herra antaa sen kuninkaan käsiin".  

16. Mutta kuningas sanoi hänelle: "Kuinka monta kertaa minun on vannotettava 

sinua, ettet puhu minulle muuta kuin totuutta Herran nimessä?"  

17. Silloin hän sanoi: "Minä näin koko Israelin hajallaan vuorilla niinkuin lampaat, 

joilla ei ole paimenta. Ja Herra sanoi: 'Näillä ei ole isäntää; palatkoot he kukin 

rauhassa kotiinsa'."  

18. Niin Israelin kuningas sanoi Joosafatille: "Enkö minä sanonut sinulle, ettei tämä 

koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pahaa?" 

 

Jeremia 19:14 ja 15  

14. Ja Jeremia tuli Toofetista, johon Herra oli lähettänyt hänet ennustamaan, ja 

asettui Herran huoneen esikartanoon ja sanoi kaikelle kansalle:  

15. "Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Katso, minä tuotan tämän kaupungin 

ylitse ja kaikkien sen alaisten kaupunkien ylitse kaiken sen onnettomuuden, jolla 

minä olen sitä uhannut, koska ne ovat olleet niskureita eivätkä ole kuulleet minun 

sanojani". 

 

II Mooses 20:18 ja 19  

18. Ja kaikki kansa havaitsi jylinän, tulen leimaukset, pasunan äänen ja vuoren 

suitsuamisen; ja kun he sen havaitsivat, vapisivat he ja pysyivät taampana.  

19. Ja he sanoivat Moosekselle: "Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. 

Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi." 

 

II Mooses 18:12 – 27  

12. Ja Jetro, Mooseksen appi, toimitti polttouhrin ja teurasuhreja Jumalalle; ja 

Aaron ja kaikki Israelin vanhimmat tulivat aterioimaan Mooseksen apen kanssa 

Jumalan eteen.  

13. Seuraavana päivänä Mooses istui tuomitsemaan kansaa, ja kansa seisoi 

Mooseksen ympärillä aamusta iltaan asti.  

14. Kun Mooseksen appi näki kaiken, mitä hän teki kansalle, sanoi hän: "Mitä tämä 

puuha on, jota sinulla on kansan kanssa? Miksi sinä istut yksin ja kaikki kansa 

seisoo ympärilläsi aamusta iltaan asti?"  

15. Mooses vastasi apellensa: "Kansa tulee minun luokseni kysymään Jumalalta 

neuvoa.  

16. Kun heillä on jokin riita-asia, tulevat he minun luokseni, ja minä ratkaisen 

heidän riitansa ja ilmoitan heille Jumalan säädökset ja lait."  

17. Niin Mooseksen appi sanoi hänelle: "Siinä sinä et menettele viisaasti.  

18. Sinä uuvutat sekä itsesi että tämän kansan, joka on kanssasi; sillä tämä tehtävä 

on sinulle liian raskas, etkä sinä voi sitä yksinäsi toimittaa.  
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19. Kuule nyt, mitä minä sanon. Minä neuvon sinua, ja Jumala on oleva sinun 

kanssasi. Ole sinä kansan edusmies Jumalan edessä, ja saata sinä sen asiat Jumalan 

eteen. Ja opeta heille säädökset ja lait,  

20. ja neuvo heille tie, jota heidän on kuljettava, ja mitä heidän on tehtävä.  

21. Mutta valitse koko kansasta kelvollisia ja Jumalaa pelkääväisiä, luotettavia ja 

väärää voittoa vihaavia miehiä, ja aseta ne heille tuhannen, sadan, viidenkymmenen 

ja kymmenen päämiehiksi.  

22. Nämä tuomitkoot kansaa joka aika. Kaikki suuret asiat he saattakoot sinun 

tietoosi, mutta kaikki vähäiset asiat ratkaiskoot itse. Huojenna näin jotakin itseltäsi, 

ja kantakoot he kuormaa sinun kanssasi.  

23. Jos näin teet ja Jumala itse sinua näin käskee, niin sinä jaksat sen kestää; ja 

kaikki tämä kansa saa mennä rauhassa kotiinsa."  

24. Ja Mooses noudatti appensa puhetta ja teki kaiken, mitä tämä oli sanonut.  

25. Mooses valitsi kelvollisia miehiä koko Israelista ja asetti heidät kansan johtoon, 

tuhannen, sadan, viidenkymmenen ja kymmenen päämiehiksi.  

26. Nämä tuomitsivat kansaa joka aika. Vaikeat asiat he lykkäsivät Moosekselle, 

mutta vähäiset asiat he ratkaisivat itse.  

27. Sitten Mooses saattoi appensa matkaan, ja tämä meni omaan maahansa. 

 

IV Mooses 11:24 – 29  

24. Niin Mooses meni ulos ja kertoi kansalle Herran sanat. Sitten hän kutsui kokoon 

seitsemänkymmentä miestä kansan vanhimpia ja asetti heidät majan ympärille.  

25. Silloin Herra astui alas pilvessä ja puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä 

oli, ja antoi sitä niille seitsemällekymmenelle vanhimmalle. Kun henki laskeutui 

heihin, niin he joutuivat hurmoksiin, mutta sen jälkeen he eivät enää siihen 

joutuneet.  

26. Mutta leiriin oli heitä jäänyt kaksi miestä, toisen nimi oli Eldad ja toisen nimi 

Meedad. Heihinkin henki laskeutui, sillä hekin olivat luetteloon merkityt, vaikka 

eivät olleet lähteneet majalle; nämä joutuivat leirissä hurmoksiin.  

27. Silloin riensi muuan nuorukainen ja ilmoitti Moosekselle sanoen: "Eldad ja 

Meedad ovat joutuneet hurmoksiin leirissä".  

28. Mutta Joosua, Nuunin poika, joka oli ollut Mooseksen palvelija nuoruudestaan 

asti, puuttui puheeseen sanoen: "Oi, herrani Mooses, kiellä heitä!"  

29. Mutta Mooses vastasi hänelle: "Oletko kateellinen minun puolestani? Oi, jospa 

koko Herran kansa olisi profeettoja, niin että Herra antaisi henkensä heihin!" 

 

I Samuel 10:1 – 11  

Silloin Samuel otti öljyastian, vuodatti öljyä hänen (Saulin) päähänsä, suuteli häntä 

ja sanoi: "Katso, Herra on voidellut sinut perintöosansa ruhtinaaksi.  

2. Kun sinä tänä päivänä lähdet minun luotani, kohtaat sinä Raakelin haudan luona 

Selsahissa Benjaminin rajalla kaksi miestä; ne sanovat sinulle: 'Aasintammat, joita 

olet lähtenyt etsimään, ovat löytyneet; katso, isäsi on heittänyt mielestään 

aasintammat, kun on levoton teidän tähtenne ja sanoo: Mitä minä voisin tehdä 

poikani avuksi?'  

3. Ja kun menet siitä edemmäksi ja tulet Taaborin tammelle, tulee siellä sinua 

vastaan kolme miestä menossa Jumalan eteen Beeteliin. Yksi kantaa kolmea vohlaa, 

toinen kantaa kolmea leipäkakkua, ja kolmas kantaa viinileiliä.  

4. Ne tervehtivät sinua ja antavat sinulle kaksi leipää; ota ne heiltä.  
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5. Senjälkeen sinä tulet Jumalan Gibeaan, jossa filistealaisten maaherrat ovat. Ja 

tullessasi sinne kaupunkiin sinä kohtaat joukon profeettoja, jotka tulevat alas 

uhrikukkulalta hurmoksissaan, harppu, vaskirumpu, huilu ja kannel edellänsä.  

6. Ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin niinkuin hekin; ja 

sinä muutut toiseksi mieheksi.  

7. Ja kun nämä ennusmerkit käyvät toteen, niin tee, mikä tehtäväksesi tulee, sillä 

Jumala on sinun kanssasi.  

8. Mene sitten minun edelläni Gilgaliin, niin minä tulen sinne sinun luoksesi 

uhraamaan polttouhreja ja yhteysuhreja; odota seitsemän päivää, kunnes minä tulen 

sinun luoksesi ja ilmoitan sinulle, mitä sinun on tehtävä."  

9. Ja kun hän käänsi selkänsä lähteäksensä Samuelin luota, muutti Jumala hänen 

sydämensä; ja kaikki nämä ennusmerkit kävivät sinä päivänä toteen.  

10. Ja kun he tulivat sinne, Gibeaan, niin katso, joukko profeettoja tuli häntä 

vastaan. Silloin Jumalan henki tuli häneen, ja hänkin joutui hurmoksiin heidän 

keskellänsä.  

11. Kun kaikki, jotka ennestään tunsivat hänet, näkivät hänet hurmoksissa niinkuin 

profeetatkin, sanoivat he toisillensa: "Mikä Kiisin pojalle on tullut? Onko Saulkin 

profeettain joukossa?"  

12. Mutta eräs sikäläisistä miehistä vastasi ja sanoi: "Kuka sitten heidän isänsä on?" 

- Niin tuli sananlaskuksi: "Onko Saulkin profeettain joukossa?" 

 

Luukas 1:13 – 17  

13. Mutta enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on 

kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava 

hänelle nimi Johannes.  

14. Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen 

syntymisestään.  

15. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän 

on oleva täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta.  

16. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö.  

17. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien 

sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin 

Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan." 

 

Luukas 1:39 – 42  

39. Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan 

kaupunkiin  

40. ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia.  

41. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa; ja 

Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä.  

42. Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi: "Siunattu sinä vaimojen 

joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! 

 

Luukas 1:63 – 68  

63. Niin hän pyysi taulun ja kirjoitti siihen nämä sanat: "Johannes on hänen 

nimensä". Ja kaikki ihmettelivät.  

64. Ja kohta hänen suunsa aukeni, ja hänen kielensä vapautui, ja hän puhui kiittäen 

Jumalaa.  

65. Ja tuli pelko kaikille heidän ympärillään asuvaisille, ja koko Juudean 

vuorimaassa puhuttiin kaikista näistä tapahtumista;  
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66. ja kaikki, jotka niistä kuulivat, panivat ne mieleensä ja sanoivat: "Mikähän tästä 

lapsesta tulee?" Sillä Herran käsi oli hänen kanssansa.  

67. Ja Sakarias, hänen isänsä, täytettiin Pyhällä Hengellä, ja hän ennusti sanoen:  

68. "Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen 

ja valmistanut sille lunastuksen 

Luukas 4:1 

Sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta; ja Henki kuljetti häntä 

erämaassa,  

2. ja perkele kiusasi häntä neljäkymmentä päivää. Eikä hän syönyt mitään niinä 

päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä. 

 

Ap.t. 4:8 

8. Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja 

vanhimmat! 

 

Ap.t. 4:24 – 31  

24. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja 

sanoivat: "Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä 

niissä on!  

25. Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun 

kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?  

26. Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen 

Voideltuansa vastaan.'  

27. Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta 

vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja 

Israelin sukukuntain kanssa,  

28. tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt 

tapahtuvaksi.  

29. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella 

rohkeudella puhua sinun sanaasi;  

30. ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu 

sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta."  

31. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat 

kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. 

 

Ap.t. 9:17 ja 18  

17. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen 

ja sanoi: "Veljeni Saul, Herra lähetti minut - Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota 

tulit - että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä."  

18. Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja 

nousi ja otti kasteen. 

 

I Kor. 14:18 ja 19  

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. 

 

Ap.t. 11:22 – 26  

22. Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin, ja he lähettivät 

Barnabaan Antiokiaan.  
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23. Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia 

vakaalla sydämellä pysymään Herrassa.  

24. Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Ja Herralle lisääntyi 

paljon kansaa.  

25. Niin hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta, ja kun hän oli hänet löytänyt, toi hän 

hänet Antiokiaan.  

26. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, 

jotka saivat heiltä opetusta; ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi 

nimittämään kristityiksi. 

 

Paavali ja Barnabas Kyproksella Pafossa. 

 

Ap.t. 13:8 – 11  

8. Mutta Elymas, noita - sillä niin tulkitaan hänen nimensä - vastusti heitä, koettaen 

kääntää käskynhaltijaa pois uskosta.  

9. Niin Saulus, myös Paavaliksi kutsuttu, täynnä Pyhää Henkeä loi katseensa 

häneen  

10. ja sanoi: "Voi sinua, joka olet kaikkea vilppiä ja kavaluutta täynnä, sinä 

perkeleen sikiö, kaiken vanhurskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä 

Herran suoria teitä?  

11. Ja nyt, katso, Herran käsi on sinun päälläsi, ja sinä tulet sokeaksi etkä aurinkoa 

näe säädettyyn aikaan asti." Ja heti lankesi hänen päällensä synkeys ja pimeys, ja 

hän kävi ympäri ja etsi taluttajaa. 

 

Paavali ja Barnabas Pisidian Antiokiassa. 

 

Ap.t. 13:47 – 52  

47. Sillä näin on Herra meitä käskenyt: 'Minä olen pannut sinut pakanain 

valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti'."  

48. Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, 

jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään.  

49. Ja Herran sanaa levitettiin kaikkeen siihen maakuntaan.  

50. Mutta juutalaiset yllyttivät jumalaapelkääväisiä ylhäisiä naisia ja kaupungin 

ensimmäisiä miehiä ja nostivat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan, ja ne ajoivat 

heidät pois alueiltansa.  

51. Niin he pudistivat tomun jaloistansa heitä vastaan ja menivät Ikonioniin.  

52. Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja Pyhällä Hengellä. 

 

Ef. 5:18 – 20  

18. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee (peruuttamattomasti) irstas meno, 

vaan täyttykää Hengellä,  

19. puhuen keskenänne (ja veisaten ja laulaen) psalmeilla ja kiitosvirsillä ja 

hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,  

20. kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

nimessä. 

 

Kolossalaiskirje 2:8 – 15  

8. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, 

pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.  

9. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,  
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10. ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää,  

11. ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, 

vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella:  

12. ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette 

herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.  

13. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamat-

tomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi 

kaikki rikokset,  

14. ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli 

meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.  

15. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; 

hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


