
Fin -   Pyhä Henki   Raamattu - Holy Spirit Scriptures

2 Mooses 35:31 ja on täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, 
ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä

4 Mooses 11:25 Silloin Herra astui alas pilvessä ja puhutteli häntä, otti 
henkeä, joka hänessä oli, ja antoi sitä niille seitsemällekymmenelle 
vanhimmalle. Kun henki laskeutui heihin, niin he joutuivat hurmoksiin, 
mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet.

1 Samuel 10:6 Ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin 
niinkuin hekin; ja sinä muutut toiseksi mieheksi.

2 Samuel 23:2 "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun 
kielelläni;

Job 33:4 Jumalan henki on minut luonut, ja Kaikkivaltiaan henkäys elävöittää 
minut.

Jesaja 11:2 Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja 
ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.

Miika 3:8 Mutta minä olen täynnä voimaa, Herran Henkeä, oikeutta ja 
väkevyyttä ilmoittaakseni Jaakobille sen rikokset ja Israelille sen synnit.

Sakarja 4:6 Ja hän lausui ja sanoi minulle näin: "Tämä on Herran sana 
Serubbaabelille, näin kuuluva: Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun 
Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.

Matteus 12:28 Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, 
niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.

Matteus 28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, 
kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

Markus 1:10 Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja 
Hengen niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen.

Markus 13:11 Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin 
huolehtiko siitä, mitä puhuisitte; vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se
puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan Pyhä Henki.

Luukas 2:26 Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä 
kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun.

Luukas 4:1 Sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta; ja Henki 
kuljetti häntä erämaassa,

Luukas 4:18-21 "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut 
julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan 
vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut 
vapauteen, 19 saarnaamaan Herran otollista vuotta". 20 Ja käärittyään kir-
jan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa 
olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. 21 Niin hän rupesi puhumaan heil-
le: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen.



Luukas 12:11,12 Mutta kun he vievät teitä synagoogain ja hallitusten ja 
esivaltojen eteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä vastaisitte 
puolestanne tahi mitä sanoisitte; 12 sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä 
hetkellä, mitä teidän on sanottava."

Johannes 7:38,39 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin 
Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." 39 Mutta sen hän sanoi 
Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei 
ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

Johannes 14:16,17 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen 
Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, 17 totuuden 
Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä 
tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja 
on teissä oleva.

Johannes 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun 
nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä 
minä olen teille sanonut.

Johannes 16:7,8 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. 8 Ja kun 
hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja 
tuomion:

Johannes 16:13-15 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.

Johannes 20:21,22 Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä 
on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät." 22 Ja tämän sanottuaan 
hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki.

Apostolien 1:2 hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sittenkun 
hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli 
valinnut,

Apostolien 1:5 Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä 
Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen."

Apostolien 1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te 
tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko 
Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

Apostolien 2:1-4 Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä 
koolla. 2 Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä 
tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. 3 Ja he näkivät 
ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin 



päälle. 4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua 
muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

Apostolien 2:17-19 '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. (Jooel 2:28,29)

Apostolien 2:33 Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja
on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä 
te nyt näette ja kuulette.

Apostolien 2:38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin 
teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne 
anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Apostolien 4:31 Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat 
koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan
sanaa rohkeasti.

Apostolien 8:15-17 Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että 
he saisivat Pyhän Hengen; 16 sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään 
heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. 17 
Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.

Apostolien 8:39 Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran Henki 
Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi 
matkaansa iloiten. (1 Kuningasten 18:12)

Apostolien 9:31 Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja 
Samariassa rauha; ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi 
Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta.

Apostolien 10:44,45 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,

Apostolien 11:15 Ja kun minä rupesin puhumaan, tuli Pyhä Henki heidän 
päällensä, niinkuin alussa meidänkin päällemme.

Apostolien 13:52 Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja Pyhällä Hengellä.
Apostolien 19:6 Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän 

päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.
Apostolien 20:23 Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa 

todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat.
Roomalaisille 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on 

vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille 
annettu.



Roomalaisille 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran 
Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole 
hänen omansa.

Roomalaisille 8:13-16 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; 
mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. 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 Henki itse
todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

Roomalaisille 8:26 Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä 
me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, 
mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla 
huokauksilla.

Roomalaisille 15:13 Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja 
rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman 
kautta.

Roomalaisille 15:19 tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen 
voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen 
Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen,

1 Korinttolais 2:10-13 Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä 
kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. 11 Sillä kuka ihminen
tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei
myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki. 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, vaan Hengen 
opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.

1 Korinttolais 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että 
Jumalan Henki asuu teissä?

1 Korinttolais 6:11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette 
vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut 
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme 
Hengessä.

1 Korinttolais 12:3 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.

2 Korinttolais 3:17 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on 
vapaus.

2 Korinttolais 13:14(13) Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan 
rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.

Galatalaisille 4:6 Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän 
sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"



Efesolaisille 1:13,14 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden 
sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun 
Pyhän Hengen sinetti, 14 sen, joka on meidän perintömme vakuutena, 
hänen omaisuutensa lunastamiseksi–hänen kirkkautensa kiitokseksi.

Efesolaisille 2:18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä 
Hengessä Isän tykö.

Efesolaisille 4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, 
joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

1 Tessalonikal 4:8 Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan 
Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin.

1 Tessalonikal 5:19 Henkeä älkää sammuttako,
2 Tessalonikal 2:13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa 

teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta
alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa 
totuuteen.

Tiitus 3:5,6 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen 
ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän 
Hengen uudistuksen kautta, 6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin 
meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,

Hebrealais 2:4 kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä 
ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä 
tahtonsa mukaan?

Hebrealais 10:15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
1 Pietari 1:2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen 

pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen 
verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

2 Pietari 1:21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen 
tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä 
saivat Jumalalta.

1 Johannes 4:2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka 
tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;

1 Johannes 5:6-8 Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus 
Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, 
joka todistaa, sillä Henki on totuus. 7 Sillä kolme on, jotka todistavat: 8 
Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.

Juudas 1:20 Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne 
perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä
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