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"Minä uskon, sentähden minä puhun" 
 

Filippil. 2:5 
5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli(-), 

 
Sanatarkka 
Sitä siis ajatelkoon teissä, mitä myös Jeesuksessa Kristuksessa. 

 
Arameankielisen väliriviraamatun käännös 
Ja ajatelkaa itsessänne, mitä myös Jeesus Kristus. 

 
HPn Selventämä 
Sitä siis teistä kukin ajatelkoon itsessään, mitä Jeesus Kristus itsessään ajatteli ja 
ajattelee nyt. 

 
I Kor. 2:12–16 
12. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on 
Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut;  
13. ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla 
(logos), vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.  
14. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä 
se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava 
hengellisesti.  
15. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei 
kukaan kykene tutkistelemaan.  
16. Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen (nous N3049), niin että voisi 
neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli (nous). 

 
Jesaja 40:12–14 
12. Kuka on kourallaan mitannut vedet ja vaaksalla määrännyt taivaitten mitat? 
Kuka on kolmannesmittaan mahduttanut maan tomun, puntarilla punninnut vuoret, 
vaa'alla kukkulat?  
13. Kuka on Herran Henkeä ohjannut, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa?  
14. Kenen kanssa hän on neuvotellut, joka olisi hänelle ymmärrystä antanut ja 
opettanut oikean polun, opettanut hänelle tiedon ja osoittanut hänelle ymmärryksen 
tien? 

 
Mutta – de (N1027/S1161) – Tämä on sidesana, joka voidaan kääntää seuraavilla sanoilla: 
”mutta, vaan, kuitenkin, ja, niin” sekä ”näet” ja se jätetään usein myös kääntämättä. Tässä 
mielestäni paras olisi ”näet”: 
 

Meillä on näet Kristuksen mieli 
 

15. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei 
kukaan kykene tutkistelemaan.  
16. Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä? " 
Meillä on näet Kristuksen mieli. 
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II Kor. 2:14–17 
14. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa 
(triumfisaatossa) Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen 
tuntemisensa tuoksun!  
15. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen 
joutuvien joukossa:  
16. näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja 
kuka on tällaiseen kelvollinen?  
17. Sillä me emme ole niinkuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa; 
vaan puhtaasta mielestä, niinkuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä, me 
Kristuksessa puhumme. 

 
II Kor. 3:1–6 
Alammeko taas suositella itseämme? Vai tarvinnemmeko, niinkuin muutamat, 
suosituskirjeitä teille tai teiltä?  
2. Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki 
ihmiset tuntevat ja lukevat.  
3. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme 
kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan 
sydämen lihatauluihin.  
4. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan;  
5. ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi 
meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta,  
6. joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei 
kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. 

 
II Kor. 4:1–18 
Sentähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme 
tullut, me emme lannistu,  
2. vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella 
kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me 
suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.  
3. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka 
kadotukseen joutuvat,  
4. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei 
heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka 
on Jumalan kuva.  
5. Sillä me emme julista itseämme (Herrana), vaan Kristusta Jeesusta, että hän on 
Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.  
6. Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä", on se, joka loisti 
sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa 
Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.  
7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi 
Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.  
8. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa (ahtaalle 
pantuina), neuvottomat, mutta emme toivottomat,  
9. vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.  
10. Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen 
elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.  

 



3 
 

Gal. 6:17 
17. Älköön tästedes kukaan minulle vaivoja tuottako; sillä minä kannan Jeesuksen 
arvet ruumiissani.  

 
11. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden 
(Ap.t. 14:19–21), että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme 
näkyviin.  
12. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä.  
13. Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: "Minä uskon, 
sentähden minä puhun", niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme, 
(Psalmi 116:10) 
14. tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin 
Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne.  
15. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien 
kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi.  
16. Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme 
menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.  
17. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen 
ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti (ylenpalttisesti ylenpalttisen kirkkauden 
painon),  
18. meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat 
ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. 

 
Room. 10:1–21 
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.  
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".  
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!"  
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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 kautta.  
18. Mutta minä kysyn: eivätkö he ole kuulleet? Kyllä ovat: "Heidän äänensä on 
kulkenut kaikkiin maihin, ja heidän sanansa maan piirin ääriin".  
19. Minä kysyn: eikö Israelilla ole ollut siitä tietoa? Ensiksi jo Mooses sanoo: "Minä 
herätän teidän kiivautenne kansan kautta, joka ei ole kansa, ymmärtämättömän 
kansan kautta minä teitä kiihoitan".  
20. Ja Esaias on rohkea ja sanoo: "Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua 
etsineet; minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet".  
21. Mutta Israelista hän sanoo: "Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni 
tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohden". 

 
Ap.t. 17:15–34 
15. Ja Paavalin saattajat veivät hänet Ateenaan saakka, ja saatuaan vietäväksi 
Silaalle ja Timoteukselle käskyn mitä pikimmin tulla hänen luoksensa, he lähtivät 
sieltä pois.  
16. Mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa hänen henkensä (pneuma N3618) 
hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalankuvia.  
17. Niin hän keskusteli synagoogassa juutalaisten ja jumalaapelkääväisten kanssa 
ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi.  
18. Ja muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssansa; ja 
toiset sanoivat: "Mitähän tuo lavertelija oikein tahtoo sanoa?" Toiset taas sanoivat: 
"Näkyy olevan vieraiden jumalien julistaja", koska hän julisti heille evankeliumia 
Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta.  
19. Ja he ottivat hänet ja veivät Areiopagille ja sanoivat: "Voimmeko saada tietää, 
mikä se uusi oppi on, jota sinä ilmoitat?  
20. Sillä outoja asioita sinä tuot meidän korvaimme kuulla. Me siis tahdomme 
tietää, mitä ne oikein ovat."  
21. Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa 
muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan.  
22. Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: "Ateenan miehet, minä näen 
kaikesta, että te suuresti kunnioitatte jumalia.  
23. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin 
myös alttarin, johon oli kirjoitettu: 'Tuntemattomalle jumalalle'. Mitä te siis 
tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan.  
24. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan 
ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,  
25. eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, 
joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.  
26. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä 
ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,  
27. että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, 
joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;  
28. sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat 
teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa'.  
29. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on 
samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja 
ajatuksen kuvailema.  
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30. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee 
tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.  
31. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin 
vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on 
antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."  
32. Kuullessaan kuolleitten ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat: 
"Me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin".  
33. Ja niin Paavali lähti heidän keskeltänsä.  
34. Mutta muutamat liittyivät häneen ja uskoivat; niiden joukossa oli Dionysius, 
Areiopagin jäsen, ja eräs nainen, nimeltä Damaris, sekä muita heidän kanssansa. 

 


