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Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen 
apostoli, tervehtii Efesoksessa asuvia, Kris-

tukseen Jeesukseen uskovia pyhiä. 2. Jumalan, 
meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen 

armo ja rauha teille.3. Ylistetty olkoon meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! 

Hän on siunannut meitä kaikella Hengen 
siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. 
4. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut 
meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja 
nuhteettomia Kristuksesta osallisina. 5. Rakkau-

dessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä 
meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuk-

sen Kristuksen tähden. 6. Ylistetty olkoon hänen 
armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan 
Poikansa! 7. Kristuksen veressä meillä on lunas-
tus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala 
on antanut armonsa rikkauden 8. tulla runsaana 
osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja 
ymmärrystä. 9. Hän on ilmaissut meille tahtonsa 

salaisuuden, sen Kristusta koskevan suunni-
telman, jonka hän oli nähnyt hyväksi tehdä 10. 
ja joka oli määräajan tullessa toteutuva: hän oli 
yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on 

taivaassa ja maan päällä. 11. Jumala on myös  
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Tietokirja vuodelta 1980. 
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23 Syytä  puhuä kielillä  
 

Johdanto 
 

I Korinttolaiskirjeen luvuissa 12 – 14 selvitetään perusteellisesti Pyhän Hengen ilmenemis-

hyötyjen toiminta ja käyttö. Näistä kielillä puhuminen on luonteeltaan perustava. Kielillä 

puhuminen on hengessä rukoilemista. 

 

I Kor. 14:14 & 15 

14. Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, 

mutta ymmärrykseni on hedelmätön.  

15. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava (rukoilen) hengelläni, mutta minun on 

rukoiltava (rukoilen) myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava (veisaan) 

kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava (veisaan) myöskin 

ymmärrykselläni.  

 

 

1. Kielillä puhuminen täyttää teidät pyhällä hengellä  

ja pitää teidät täyteen kapasiteettiin täytettynä 
 

Ap.t. 2:4 

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

sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. 

 

Ef. 5:18 – 20 

18. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää (pleroō 

S4137/N3603) 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. 

 

Kun te parannatte ihmisiä, lähtee teistä voimaa. Kielillä puhuen me täytämme itsemme taas 

sillä Pyhän Hengen voimalla. 

 

Markus 5:29 & 30 

29. Ja heti hänen verensä lähde kuivui, ja hän tunsi ruumiissansa, että oli 

parantunut vaivastaan.  

30. Ja heti kun Jeesus itsessään tunsi, että voimaa oli hänestä lähtenyt, kääntyi 

hän väkijoukossa ja sanoi: "Kuka koski minun vaatteisiini?" 

 

 

2. Kielillä puhuminen on Jeesuksen tunnustamista Herraksi 
 

I Kor. 12:1 – 3  

Mutta mitä hengellisiin lahjoihin (ei tekstissä) tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä 

niistä tietämättöminä.  
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2. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, 

miten vain tahdottiin.  

3. Sentähden 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. 

 

Kun jotakin meni huonosti, oli heillä tapana kääntyä epäjumalansa temppelin tai kuvan 

puoleen, joka oli yleensä rakennettu jonkin kukkulan tai vuoren laelle ja kirota jumalaansa. He 

kuulivat uskovien puhuvan kielillä ja he ajattelivat näiden kiroavan Jeesusta. Siksi Paavali 

selvitti tämän heille.  

 

Kielillä puhuminen on pyhässä hengessä puhumista ja se toimii myös osoituksena Herralle 

siitä, että me olemme halukkaat tekemään, mitä hän ohjaa meitä tekemään. 

 

Sen asemasta, että me hokisimme ”Jeesus on Herra, Jeesus on Herra”, me voimme puhua 

kielillä ja kysyä häneltä, mitä hän haluaa meidän tekevän. Sitten hän kertoo meille ja me 

teemme sen. 

 

 

3. Kielillä puhuva rakentaa itseään 
 

I Kor. 14:4 

Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. 

 

 

 

4. Sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistumista 
 

Ef. 3:16 

16. että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen 

ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta 

 

II Kor. 4:16 

16. Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme 

menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. 

 

Ef. 6:10 

10. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. 

 

 

5. Taisteluvarustuksen päälle pukemista 
 

Ef. 6:11 – 13  

11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen 

kavalat juonet.  

12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja 

vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden 

henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.  

13. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana 

päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. 
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6. Rukousta niin kuin rukoilla tulisi oman itsemme puolesta 
 

Room. 8:26 

26. Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä 

meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee 

(superesirukoilee) meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. 

 

 

7. Jumalan tahdon mukainen esirukous 
 

Room. 8:27 

27. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee 

Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. 

 

Ef. 6:18 

18. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika 

Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien 

pyhien puolesta; 

 

I Tim. 2:1 & 2 

Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään 

esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,  

2. kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja 

hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. 

 

 

8. Jumalan suurien tekojen puhumista 
 

Ap.t. 2:11 

11. kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla 

kielellämme Jumalan suuria tekoja." 

 

 

9. Jumalan ylistämistä 

 
Ap.t. 10:44 – 46 

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: 

 

I Kor. 14:16 

16. Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva 

saattaa sanoa "amen" sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. 
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10. Hyvin kiittämistä 
 

I Kor. 14:17 

17. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. 

 

 

11. Lepo sielulle 
 

I Kor. 14:21 

21. Laissa on kirjoitettuna: "Vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla minä 

olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra". 

 

Jesaja 28:9 – 12 

9. "Keitähän tuokin luulee taitoon neuvovansa, keitä saarnalla opettavansa? 

Olemmeko me vasta maidolta vieroitettuja, äidin rinnoilta otettuja?  

10. Käsky käskyn päälle, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, läksy läksyn 

päälle, milloin siellä, milloin täällä!" -  

11. Niin (sillä), sopertavin huulin ja vieraalla kielellä hän on puhuva tälle 

kansalle,  

12. hän, joka on sanonut heille: "Tässä on lepo; antakaa väsyneen levätä, tässä 

on levähdyspaikka". Mutta he eivät tahtoneet kuulla.  

 

Psalmi 23:1 – 3 ja Hebr. 3:15 – 4 :11 

 

 

12. Kielillä puhuva puhuu salaisuuksia hengessä 
 

I Kor. 14:2 

2. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan 

ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. 

 

 

13. Kuolevaisen ruumiinne eläväksi tekemistä 
 

Room. 8:11 

11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, 

niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös 

teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu. 

 

 

14.  Ruumiin tekojen kuolettamista 
 

Room. 8:13 

13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä 

kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. 
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15. Vie lapset Isän syliin 
 

Room. 8:14 

14. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. 

15. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te 

olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" 

 

 

16. Todistaa, että me olemme Jumalan lapsia 
 

Room. 8:16 

16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan 

lapsia. 

 

 

17. Todistaa, että me olemme Kristuksen kanssaperillisiä 

 
Room. 8:17 

17. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja 

Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että 

me yhdessä myös kirkastuisimme. 

 

 

18. On merkiksi epäuskoville 
 

I Kor. 14:22 

22. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko; mutta 

profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. 

 

Markus 16:17 

17. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos 

riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,  

18. nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä 

vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi." 

 

 

19. Rakentaa teitä uskon perustukselle 

 
Juudas 20  

20. Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, 

rukoilkaa Pyhässä Hengessä 

 

Room. 10:17 

17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan (rēma 

S3056/N2718) kautta. 
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20. Auttaa teitä löytämään kaiken totuuden 
Joh. 16:13 & 14 

13. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen 

totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän 

kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.  

14. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.  

15. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun 

omastani ja julistaa teille. 

 

Paavali halusi kaikkien puhuvan kielillä: 

 

I Kor. 14:5 

5. Soisin (tahdon kiihkeästi) 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. 

 

Näistä syistä on hyvä puhua kielillä paljon. Apostoli Paavali sanoi: 

 

I Kor.14:18 

18. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan; 

 

 

21. Kielillä puhuminen tuottaa hengen hedelmää 
 

Gal. 5:22 ja 23 

22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, 

hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.  

23. Sellaista vastaan ei ole laki. 

 

 

22. Kielillä puhumalla me toimitamme Jumalalle otollisen, pyhän ja elävän 

uhrin 

 
Roomalaiskirje 12:1 – 3  

Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan 

ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän 

järjellinen jumalanpalveluksenne.  

2. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne 

uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja 

täydellistä.  

3. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei 

tule ajatella itsestänsä enempää (ylpeästi), kuin ajatella sopii (ohi sen kuin pitää 

ajatella), vaan ajatella kohtuullisesti (terveellisesti ajattelemiseksi), sen 

uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. 

 

Vanhassa testamentissa Jumala vastasi otolliseen uhriin tulella. Helluntaina he näkivät 

ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. 
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23.  Kielillä puhumalla me uhraamme Jumalalle kiitosuhrin 
 

Hebrealaiskirje 13:10 – 15  

10. Meillä on uhrialttari, josta majassa palvelevilla ei ole valta syödä.  

11. Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien 

sovitukseksi kantaa kaikkeinpyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin.  

12. Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin 

ulkopuolella.  

13. Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa 

kantaen;  

14. sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme.  

15. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: 

niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät.  

16. Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä senkaltaisiin 

uhreihin Jumala mielistyy. 

 


