


Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: Kenenkä minä
lähetän? Kuka menee meidän
puolestamme? Minä sanoin: Katso, tässä minä olen,
lähetä minut. Jes. 6:8

Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen
avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä
sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta
sinä olet ottanut vaarin minun sanastani
etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Ilm. 3:8







Psalmi 91 ”Joka
Korkeimman suojassa istuu...”



"Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat
hänessä "on"; sentähden tulee hänen kauttaan myös niiden
"amen", Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme.
Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne
Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala,
joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen
vakuudeksi meidän sydämiimme.
2.Kor1 :20-22

" joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden
liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain
kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi" . 2.Kor3:6

"Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on
vapaus.
Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme
Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman
kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa
Herra, joka on Henki." 2.Kor3:17,18

"tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista,
vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme
mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme
vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei
mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista." Gal2:16

"Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte
Hengen vai uskossa kuulemisesta?" Gal3:2

"Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina,
älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen."
Gal5:1

"Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain
keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä,
kirkkauden toivo.
Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja
opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella,
asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä
Kristuksessa.
Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen
vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti
vaikuttaa." Kol27-29

Ajatelmia



1 .Joh

Ari Palmrothin

”Totuudessa elävä ja vaeltava
seurakunta”.



Olenhan minä sinua käskenyt: Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile, sillä Herra, sinun
Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin (Joos. 1 :9)



” Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra” – Jes.55:8







Hyljätkää yksinkertaisuus, niin saatte elää, ja
astukaa ymmärryksen tielle." -

Joka pilkkaajaa ojentaa, saa itsellensä häpeän,
ja häpeäpilkun se, joka jumalatonta nuhtelee.
Älä nuhtele pilkkaajaa, ettei hän sinua vihaisi;
nuhtele viisasta, niin hän sinua rakastaa.

Anna viisaalle, niin hän yhä viisastuu; opeta
vanhurskasta, niin hän saa oppia lisää.
Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän
tunteminen on ymmärrystä. -

"Sillä minun avullani päiväsi enenevät ja
jatkuvat elämäsi vuodet.
Jos olet viisas, olet omaksi hyväksesi viisas; ja
jos olet pilkkaaja, saat sinä sen yksin kestää."

Snl 9:6-12
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