Pyhä Henki Jumalisuuden kolmas persoona

(Isä, Poika ja Pyhä Henki * 3 Persoonaa*)
Joh16:7 ”Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä
mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän”
Mark13:11 (Pyhä Henki puhuu meissä)
Joh14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki
ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.
Pyhästä Hengestä Jeesus puhuu siis ”Hän = PERSOONA” muodossa.Vaikka raamatussa puhutaan Pyhän
Hengen voimasta, puhutaan Pyhästä Hengestä myös (Hän = persoona muodossa) Kun Pyhän Hengen
persoona saa meissä ylivallan tulemme täyteen Hänen voimaansa myös, tätä kutsumme Pyhän Hengen
täyteydeksi.
Pyhän Hengen persoona ottaa meissä ylivallan kun antaudumme täysin Isälle Jumalalle ja olemme
puhdistautuneet uskon kautta Jeesuksen veressä synnistämme jotka estävät Pyhän Hengen voiman ja
persoonan valtaamasta meidän ruumiimme joka on Pyhän Hengen temppeli kun Pyhä Henki on saanut
pyhittää sen
Samoin apostolit puhuivat Pyhästä Hengestä ”Hän” muodossa mm. (Apt 5:32 )Ja me olemme kaiken tämän
todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat." (Voima ei ole ”todistaja”
vaan persoona todistaa….ajatelkaapa vaikka oikeuden istuntoa jossa on todistaja, hän on persoona ei pelkästään
voima, ei kukaan uskoisi oikeussalissa jos asianajaja sanoisi että tuossa todistaja aitiossa todistaa nyt ”voima” jota
ette nyt valitettavasti näe ettekä kuule ) PYHÄN HENGEN PERSOONA PUHUU, VOIMA EI PUHU VAAN
VOIMAANNUTTAA…PYHÄ HENKI TEKEE SIIS MOLEMPIA KOSKA HÄN ON PERSOONA HÄN
PUHUU SEKÄ VOIMAANNUTTAA
Tästä esim..”Apt15:28 Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava
enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät….
Pyhä Henki oli puhunut veljille..”..huomaa lause ..*Pyhä Henki ja me* VOIMA ON VOIMAA, VOIMA EI
PUHU…PERSOONA PUHUU !!!! VOIMAA EI VOIDA MYÖSKÄÄN MUREHDUTAA, MUTTA PERSOONAA
VOIDAAN. Tästä esim. Efes 4:30 ”Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä…”
Me voimme omalla ”Lihallisella mielellämme ja teoillamme murehduttaa Pyhän Hengen persoonaa ja näin
ollen menetämme myös voimamme ja rohkeuden palvella Isää Jumalaa Hengen uudessa olotilassa.
(Room7:6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme
Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa )
PYHÄ HENKI PERSOONANA KIRKASTAA AINA JEESUSTA KRISTUSTA KOSKA HÄNESTÄ PYHÄN HENGEN
PERSOONA SAI ALKUNSA. Korkeimman voima varjosi Marian, Pyhän Hengen luova voima yhtyi Mariaan ja hänessä sikisi
Immanuel Jumala meidän kanssamme eli Jumala tuli persoonaksi, Ihmiseksi ihmisten keskelle. PYHÄN HENGEN PERSOONA EI
VOINUT OLLA YHTÄ AIKAA JEESUKSEN KANSSA MAAN PÄÄLLÄ, MUTTA VOIMANA HÄN ON OLLUT AINA
MAAILMAN PERUSTAMISESTA ASTI. SENTÄHDEN JEESUS SANOI KUN MINÄ MENEN POIS NIIN SITTEN MINÄ
HÄNET LÄHETÄN ( Joh 16:7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois.

Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille
lähetän.
TULEMME SIIS YHTEEN JOHTOPÄÄTÄKSEEN SIITÄ ETTÄ PYHÄ HENKI ON SEKÄ PERSOONA
ETTÄ VOIMA,’….SAAMME KESKUSTELLA PYHÄN HENGEN PERSOONAN KANSSA JA
SAAMME VOIMAANTUA PYHÄN HENGEN VOIMASTA JA NÄIN JEESUS KRISTUS KIRKASTUU
MEIDÄN KUOLEVAISESSA RUUMISSAMME JA ISÄN JUMALAN HYVÄ TAHTO TOTEUTUU
ELÄMÄSSÄMME.
Pyhä Henki : 1. Todistaa meidän henkemme kanssa että olemme Jumalan lapsia Room8:16 ”Henki itse
todistaa..
2. Puhuu meille - Esim: Apt 8:29 Niin Henki sanoi Filippukselle: "Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja."
3. Voimaannuttaa – a) Joh1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan
lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä
b) Todistamaan Apt 1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman

4. Opettaa – 1 Joh 2:27 ”Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole
kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on
myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä.

5. Johdattaa - Joh 16:13 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.
1.Pietarin kirje 3:18 Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin
puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi
hengessä.

