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Syitä puhua kielillä III 
 

Kielillä puhuminen on  

Jeesuksen tunnustamista Herraksi 

 
I Kor. 12:1 – 3  

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. 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. 

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

Paavali selvittää tämän heille.  

 

Kielillä puhuminen on Pyhässä Hengessä puhumista ja se toimii 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. 

 

Roomalaiskirje 10:1 – 17  

Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he 

pelastuisivat.  

2. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon 

mukaan;  

3. sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa 

vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle.  

4. Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.  

5. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka 

sen täyttää, on siitä elävä.  

6. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: "Älä sano sydämessäsi: 

Kuka nousee taivaaseen?" se on: tuomaan Kristusta alas,  

7. tahi: "Kuka astuu alas syvyyteen?" se on: nostamaan Kristusta kuolleista.  

8. Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun 

sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme. (V Mooses 30:14) 

9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että 

Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;  

10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella 

pelastutaan.  

11. Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".  

12. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on 

kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.  

13. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".  (Jooel 2:32) 
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14. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat 

uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?  

15. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: 

"Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!"  

16. Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: 

"Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?"  

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

 

Jooel 2:28 – 32  

28. Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän 

poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne 

näkyjä näkevät.  

29. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan 

Henkeni.  

30. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;  

31. aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se 

suuri ja peljättävä.  

32. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu…  

 

Apostolien teot 2:15 – 21  

15. Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin 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, ennenkuin Herran päivä tulee, se 

suuri ja julkinen.  

21. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.' 

 

Room. 1:1 – 7  

Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan 

Jumalan evankeliumia,  

2. jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa,  

3. hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä  

4. ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan 

Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme,  

5. jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon 

kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa,  

6. joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte:  

7. kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja 

rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! 

 

Ensimmäisessä 7 jakeessa on seuraavanlainen jaottelu, joka on tässä toteutettu kahdenlaisilla 

sulkumerkeillä [ ] ja ( ) sekä lihavoinnilla ja alleviivauksella: 
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1. Paavali, [Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan 

Jumalan evankeliumia, 

2.(jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa,) 

3. hänen Pojastansa – (joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä 

4. ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan 

Pojaksi voimassa) - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, 

5.(jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon 

kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, 

6. joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte:)] 

7. kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille 

ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! 

 

Room. 13:12 – 14  

12. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois 

pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.  

13. Vaeltakaamme säädyllisesti, niinkuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, 

ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,  

14. vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne 

huolta, että himot heräävät. 

 

Room. 14:7 – 11  

7. Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä.  

8. Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. 

Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat.  

9. Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleitten että 

elävien Herra.  

10. Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, 

minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan 

tuomioistuimen eteen.  

11. Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni 

pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa". 

 

Filippiläiskirje 2:5 – 13  

5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,  

6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa (ei käyttänyt 

itsekkäästi hyväkseen) olla Jumalan kaltainen,  

7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet 

havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;  

8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan 

asti.  

9. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle 

nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,  

10. niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä 

niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, 

jotka maan alla ovat,  

11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus 

Kristus on Herra.  

12. Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei 

ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän 

nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;  
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13. sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että 

hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. 

 

 

Rukousta niin kuin rukoilla tulisi  

oman itsemme puolesta 
 

Room. 8:26 ja 27 

26. Samoin myös Henki auttaa (ottaa yhdessä kantaakseen) meidän 

heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin 

rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee (hyperentygkhanō - 

superesirukoilee) meidän puolestamme (meidän itsemme puolesta) 

sanomattomilla huokauksilla. 

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

(entygkhanō) Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. 

 

 

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. 

 

 

Jumalan ylistämistä, Jumalan kiittämistä ja 

Jumalan suurten tekojen puhumista 
 

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: 
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I Kor. 14:16 

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

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

 

I Kor. 14:17 

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

Ap.t. 2:11 

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

kielellämme Jumalan suuria tekoja." 

 

 

 

 

 

 

 


