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TET on tunnettu kirjain, joka edustaa käärmettä! Merkitykseltään tämä kirjain on myös objektiivinen hyvä, vääntää, ympäröidä. TET on heprean aakkosten yhdeksäs kirjain ja numeraaliselta arvoltaan yhdeksän (9).
Kirjain itsessään muistuttaa kerälle kiertynyttä käärmettä.
Kirjaimen merkitys käärmeenä onkin hyvin mielenkiintoinen. Katsotaan heti aluksi miten käärme liittyy Jeeskseen.
4.Moos. 21:8,9 Silloin Herra sanoi Moosekselle: ”Tee
itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon”.
Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä
katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon.

Tiedämme, että koko ihmisen olemus tuli henkisesti käärmeen puremaksi Eedenin puutarhassa kun Aatami ja Eeva
lankesivat syntiin. Ja tämän korjaaminen vaati Jeesuksen
korottamisen ristille, jotta ihmiset voisivat katsoa ylös Häneen ja saada elämän ja parantumisen.
Joh 3:14,15 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.

Muistathan, että ’ylentäminen’ on aiemmin käsittelemämme kirjaimen, Gimelin, merkitys.
Oletko huomannut, että lääketieteen symbolina on tankoon kietoutunut käärme. Tämä lääketieteen logo on Asklepioksen sauva. Asklepios on kreikkalaisen mytologian
lääketieteen ja parannuksen jumala. Tämä logo ja lääketiede ei siis tästä yhteydestä huolimatta juonna juuriaan Raamatusta ja Jumalan parantavasta voimasta, vaan Kreikan
mytologiasta ja epäjumalan palvonnasta.
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Käännös ja editointi: Petri Pelkonen
Raamatun jakeet '33/'38 käänöksestä

Nykyään me kaikki turvaudumme lääketieteen apuun, ja
lääkkeisiin, joita lääkärit niin mieluusti meille tarjoavat
kun olemme kipeitä. Mutta samalla tavalla me voimme
turvautua Jeesukseen, katsomalla ylös Häneen. Jeesukselta saamme eheyden ja parantumisen sieluillemme ja pelastuksen hengellemme. Häneltä saamme avun myös lääketieteellisiin vaivoihimme.
Koska käärme sai ensimmäisen Aadamin lankeamaan syntiin ja pois Jumalan läsnäolosta, siksi Jumala käski Mooseksen ripustaa käärmeen sauvaan.
Palvelustyönsä aluksi Jeesus kohtaa tuon vanhan käärmeen, paholaisen, Saatanan, kun Pyhä Henki johtaa Hänet
erämaahan Saatanan, käärmeen, kiusattavaksi. Meidän onneksemme Jeesus selvisi kiusauksista voittajana.
Mennessään erämaahan Saatanan kiusattavaksi neljänkymmenen päivän ja yön ajaksi Jeesus ei voinut olla varma siitä, että Hänellä olisi voimaa vastustaa Hänen eteensä
tulevia kiusauksia. Ei missään nimessä! Tuo vanha käärme
tiesi, että toinen Aatami oli saapunut, mutta ei sitä, että
hänen olisi kumarruttava toisen Aadamin puhuessa. Kirjoitukset puhuvat Jeesuksesta toisena ja viimeisenä Aadamina.
Ensimmäinen Aatami oli antanut Jumalalta saamansa auktoriteetin käärmeelle ja toinen Aatami, jeesus oli tullut ottamaan tuon auktoriteetin takaisin.
Noiden neljänkymmenen päivän ja yön jälkeen Saatana
tiesi, että kun Jeesus puhui, hänen täytyi totella, ja niin
Saatana todellakin teki!
Kun alat ymmärtää miten kaikki heprean kirjaimet tulivat täytetyksi Jeesuksessa ja luet Raamattua, näet niiden
olevan läsnä kaikkialla kirjoituksissa. Näet ne Vanhassa ja

Uudessa Testamentissa ja nautit havaitessasi kuinka usein sitä, mikä ’kuulostaa’ tai ’näyttää’ hyvältä meidän omasta
kirjoitukset avautuvat sinulle uudella tavalla.
mielestämme.
TETn määritelmä, ympäröidä/ kietoutua, on helppo havaita käärme merkityksestä ja kirjaimen muodostakin. Kuinka kirjain tai käärme kietoutuu puun oksan ympärille. Ja
jos olemme niitä oksia, joista Jeesus puhui (Joh 14) on selvää miten Saatana, tuo vanha käärme, kietoutuu oksien, eli
uskovien, ympärille syödäkseen heidät lounaakseen.

Room 8:28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä
vaikuttaa niiden parhaaksi (TOV) [KJV: good], jotka
Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.
Ps 32:7 Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hä-

dästä, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla.
Käärme on yhä tänään työn touhussa, tätä käärmemäistä
Sela.
kieroa ominaisuuttaan hyväksi käyttäen hän on kietoutunut lukemattoman monien saarnastuolien ympärille kaikkialla maailmassa tuoden ennen näkemättömän petoksen
Jumala ympäröi meidät pelastuksen riemulla. Mikä ihana
ja luopumuksen seurakuntaan.
lupaus se onkaan. Mutta meidän täytyy ensin tehdä hänesTET on myös hyvyyden symboli! Mielestäni on kiintoi- tä piilopaikkamme ja turvamme.
saa, että sana ’hyvä’ esiintyy kirjoituksissa ensimmäisen
Me voimme valita ympäröidä itsemme pelastuksen riekerran luomiskertomuksessa:
mulla , perheellä, samanmielisillä ja -henkisillä ihmisillä,
1.Moos 1:4 Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja JuPyhällä Hengellä ja Jumalan Sanalla tai voimme ympäröimala erotti valkeuden pimeydestä.
dä itsemme huonolla ja pahalla seuralla, joka lopulta turmelee sydämemme.
On vain luonnollista, että sana ’hyvä’ alkaa TET- kirjai1.Kor 5:9-11 Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seumella ja että se esiintyy myös sanassa ’hyvyys’. Edellä
rustelisi huorintekijäin kanssa;
mainitussa jakeessa hyvä kirjoitetaan Tet, Vav, Bet - TOV
en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorinteaivan kuten heprealaisessa onnentoivotuksessa Mazel Tov.
kijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta.
Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette
seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa.

Kun käärme tuli Eedenin puutarhaan, se taitavasti teeskenteli ’hyvyyttä’, kun se kietoutui oksan ympärille ja puhui
Eevalle hyvin viettelevästi kietoen Eevan mielen sanoillaan:
1. Moos 3:4-5 ”Ette suinkaan kuole;
vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä
syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan”.

Käärme sanoi: ”tulet tietämään eron TOVn ja pahan välillä”. Kuinka taitavasti käärme osasikaan esittää itsensä
hyvänä ja tuoda uutta ’ilmestystä’. Kun käärme asettaa
eteemmeTOVn, eli hyvän, sen tarkoitus on pettää ja kietoa
meidät yllättävältä suunnalta, aivan kuten se teki Eevalle.
Käärme on taitava esittämään jotakin, mitä se ei todellisuudessa ole.
2. Kor. 11:14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

1.Kor 15:33 Älkää eksykö. ”Huono seura hyvät tavat
turmelee.”

TET on ’objektiivisen* hyvän’ symboli. Objektiivisesta hyvästä ei enää usein kuulla saarnoissa. Miksi? Koska
yleisesti kirkoissa on valittu saarnata ’subjektiivista** sanomaa’. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa, että ihmsten
’tuntemukset’, ’ajatukset’, ’kokemukset’ tai ’kylmät väreet’, määrittelevät oliko kokous ’voideltu’ vai ei, Oliko se
hyvä (TOV) vai ei. Tämä ei kuitenkaan voi olla oikea tapa
määritellä kokouksen laatua.

Subjektiivisessa sanomassa ei voi koskaan olla objekTodellisuudessa yksin Jumala on puhtaan hyvyyden ole- tiivista opetusta tai nuhtelua. Ainoa nuhde, joka näismus ja edustaa kaikkea mikä on hyvää. Mitään pahaa ei sä opetuksissa on, kohdistuu niihin, jotka eivät hyväksy
ikinä voida löytää Jumalasta, eikä Hänen Pojastaan. Hy*
OBJEKTIIVINEN: henkilökohtaisesta, subjektiivisesta katsomuksesvän (TOV) sydämensä ja hyväntahtoisuutensa takia Jumata, näkemyksestä ja asennoitumisesta riippumaton, asiallinen, puola päätti lähettää Poikansa maan päälle.
lueeton, yleispätevä.
Kun seuraamme Jumalan antamia ohjeita hyvään (TOV)
elämään, asiat päätyvät hyvin. Mutta me päädymme joka
kerta ongelmiin, jos käännymme toisaalle tehdäksemme

**

SUBJEKTIIVINEN: Ihmisen luonteesta ja käsitystavasta riippuva,
niiden värittämä, omakohtainen, yksilöllinen, puolueellinen.
- Nykysuomen sanakirja WSOY 1962

tai ole samaa mieltä näiden niin kutsuttujen ’liikkeiden’,
’herätysten’ , ’voiteluiden’ tai ’kokemusten’ kanssa, joissa
subjektiivista sanomaa julistetaan.
Tällaisissa sujektiivisen sanoman kokouksissa usein käyttetään reilusti aikaa virittämään ihmiset tunnetilaltaan valmiiksi vastaanottamaan sanomaa. Tämän jälkeen käytetään runsaasti aikaa ’todistuspuheisiin’, joissa kerrotaan
kuinka Jumala on käyttänyt saarnaajaa ’muissa paikoissa’.
Näillä tekniikoilla valmistellaan tunteitasi ja olet jännittynyt ja odottava. Olet innokas näkemään noita samoja ihmeitä, joista juuri puhuttiin. Juokset innolla rukousjonoon
toivoen profetiaa ja odottaen ’erityistä kosketusta’.
Tällaisen subjektiivisen kokouksen ongelmana on, että kotiin päästyäsi, kun tunteet laantuvat, koet olosi tyhjäksi ja
pettyneeksi. Mitään suurta ja pitkälle kantavaa ei tapahtunutkaan. Sinusta tuntuu, että Jumala on hyljännyt sinut.
Tunnet syyllisyyttä, koska olet niin paha, ettei Jumala voi
tai tahdo kohdata sinua. Jälleen kerran, mihin nämä asiat
hyökkäävät sinussa? Tunteisiisi!
Miksi näin tapahtui? Koska saarna ei perustunut objektiiviseen hyvään ja objektiiviseen totuuteen. Opetuksessa ei
ollut syvyyttä, eikä juuria Raamatun sydämeen. Olen nähnyt tällaista tapahtuvan monissa maissa. Suurin osa näistä
liikkeistä ja herätyksistä on saanut syntynsä täällä Amerikassa ja lähetetty sitten kiertämään maailmaa. Olen liian
usein joutunut palaamaan sydän särjettynä kotiin, koska
olen nähnyt ihmisiä manipuloitavan uskomaan liioiteltuihin asioihin.
Näiden ’saarnojen’ avulla Kristilliset johtajat ovat hitaasti, mutta varmasti ryhtyneet viemään uskovia kohti ’uutta
ajattelutapaa’ ja niin kutsuttuja ’Jumalan liikkeitä’.
Tiedätkö millä nämä asiat oikeutetaan ja selitetään hyviksi? Kertomalla meille, että on aika ottaa Jumala ulos laatikosta. Mistä laatikosta? En tiennytkään, että Jumala mahtuu laatikkoon. Heidän Jumalansa ei taidakaan olla kovin
suuri. Jumala antoi meille kirjan, joka on täynnä hänen
objektiivista totuutta, elämänohjeita ja siinä Hän kertoo
myös tahtonsa meita kohtaan, jotta meitä ei voitaisi pettää.
Tuon kirjan nimi on Pyhä Raamattu. Ei Jumala sitä tarvitse, Hän kirjoitti sen ja tietää kaiken mitä se sisältää. Me
tarvitsemme Raamattua! Jumala kirjoitti sen meitä varten!
Jos emme käytä Raamattua, meistä tulee typeriä ja me kuljemme harhaan opintuulten viskeltävinä.
Nykyajassa käärme on työskennellyt erittäin tehokkaasti
näiden harhaoppien kautta. Kertoakseni totuuden, työ on
ollut niin tehokasta, että maailma todellisuudessa harjoittaa jo ’yhtä maailmanuskontoa’. Raamatun mukaan on
vain yksi todellinen uskonto ja se on Ristin Tie. Onkin
mielenkiintoista, että hepreaksi sana uskonto on DAT, ja
se kirjoitetaan  דתDALET, TAV. Mitä uskonto on? Mitä

on DAT? TAV merkitsee ristiä ja DALET ovea. Raamatun
Jumalan määritelmä uskonnolle on siis OVI RISTILLE!
Niinpä mikä tahansa niin kutsuttu uskonto, joka ei johda
sinua Jeesuksen ristille, ei ole Jumalasta. Jumalan sana on
kokonansa TOV - hyvä - mutta silti Raamattu sanoo Jumalalla olevan isällinen oikeus kurittaa niitä, joille se on
tarpeen.
Sn.l. 3:11,12 Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana
äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa;
sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, niinkuin isä poikaa, joka hänelle rakas on.
Heb 12:5-11 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka
puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän
sinua nuhtelee;
sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän
ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”.
Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei
kurita?
Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat
osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä
lapsia.
Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina,
ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin
olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme
osallisiksi hänen pyhyydestään.
Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan
iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa
vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen
kautta ovat harjoitetut.

Nämä jakeet opettavat meille, että vaikka jokin asia ei tuntuisikaan hyvältä, tai anna ’mahtavia fiboja’, se voi siltikin
olla jumalasta. Jumalan työn meissä täytyy siis olla objektiivinen - kokemuksesta riipumaton - asia, sillä kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat.
Meidän tulisi iloita kun Jumala kurittaa meitä, sillä se on
puhtaan rakkauden osoitus Häneltä meitä kohtaan. Kun
ymmärrämme ja tunnemme Jumalan rakkauden meitä
kohtaan, osaamme ilolla ottaa vastaan myös kurittavan
rakkauden.
Juuri tuon kaltaista rajoja asettavaa rakkautta meidän pitäisi osoittaa lapsillemme, muuten kasvatamme joukon pilalle hemmoteltuja ja kapinoivia kakaroita. Tähän viittaa
Raamatun sanat:
S:nl 13:24 Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta
joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa.

Kuritta kasvaneet lapset ovat surullisia ja masentuneita,
jotka kontrolliovat vanhempiansa. Kun heistä kasvaa aikuisia, he huomaavat pian ettei elämä olekkaan enää help-

poa ja ympäristö ei mukaudu heidän tahtoonsa. Silloin he
pyrkivät muuttamaan sääntöjä mieleisikseen ja päätyvät
helposti rikollisuuteen tai huumeisiin. He ympäröivät itsensä huonolla seuralla ja joutuvat vankilakierteeseen. Voi
kuinka surullisen tilanteen vanhemmat lapsilleen luovat
kasvattamalla heidät subjektiivisella (yksilöllisyyttä ja kokemuksia painottavalla) tavalla sen sijaan että kasvattaisivat heidät objektiiviseen hyvään.
TET opettaa meille paljon Jumalan todellisesta ja puhtaasta rakkaudesta. Pidä mielessäsi, että aina on olemassa
kaksi totuutta - subjektiivinen ja objektiivinen totuus. Aivan kuten on kahdenlaista vettä - puhdasta ja saastunutta.
Muistathan Sanan ’kaksijakoisuuden’? (Katso BET). meillä
on aina kaksi vaihtoehtoa, subjektiivinen ja objektiivinen
totuus. Subjektiivinen (yksilöä ja kokemusta korostava)
totuus on tuonnut kirkkoihimme petollisuuden ja harhaopit, joita hyvin laajasti nykyaikana opetetaan. Siitä sanotaan: ”Mutta se oli niin mahtavaa!” Niinpä! Koska nämä
opetukset perustuvat siihen, että ne saavat olosi hyväksi,
että saisit huippukokemuksen. Subjektiivisen muistisääntönä toimii seuraava ajatus: Subjektiivista on kaikki, joka
liittyy omiin kokemuksiisi.
Objektiivinen saarnaaminen käsittelee aina Jeesusta. Se ilmaisee myös mikä on kokemuksestasi riippumatta TOV
- eli hyväksi - sinulle. Kun hyväksyt objektiivisen totuuden, hyväksyt Jumalan sanan. Sillä Jumalan Sanan totuus
on objektiivinen totuus. Siksi objektiivinen saarna, jonka
Pyhä Henki vaikuttaa, johtaa myös hengelliseen kasvuun
ja saa tekemään parannusta Jumalan edessä.
Ympäröi itsesi Jumalan Sanalla. Ympäröi itsesi totuudella ja oikeamielisillä ihmisillä, jotka kaipaavat Jumalan
tuntemista yhtä paljon kuin sinäkin. Käärme pyrkii aina
vääntelemään totuutta. Katsopas vaikka kuinka ensimmäinen käärme väänteli Jumalan sanoja Eevalle ja petti hänet.
Älä anna kenenkään väännellä Jumalan puhumia sanoja,
ja erottaaksesi muunnellun totuuden SINUN TÄYTYY
TUNTEA JUMALAN SANA! Opiskele ollaksesi hyvä
Jumalan palvelija, joka oikein jakaa Jumalan Totuutta.
Paratiisiin luikahtaneen käärmeen tarvitsi vain hieman
muotoilla Jumalan Aadamille puhumia sanoja saadakseen
aikaan petoksen ja lankeamisen. Yllättäen Aadam ja Eeva
tiesivät haluavansa jumalisen tiedon. Älä lähde etsimään
asioita, joita Jumala ei tahdo meidän tietävän tässä ajassa.
Tiedän, että tuon kaltaisia sanoja puhutaan tänäänkin monista saarnastuoleista ja ne ovat saaneet knostilaisuuden
heräämään kukoistukseen. Tiedän nimeltä satoja saarnaajia, jotka ovat puheissaan tuoneet tätä vierasta tulta Jumalan huoneeseen. Aivan kuten käärme astui sisään Jumalan
puutarhaan.

TET:n symbolisoidessa käärmettä Minusta olisi hyvin
loogista, että sana Saatana sisältäisi ainakin yhden TETkirjaimen. Ja niin se sisältääkin! SAATANA kirjoitetaan
SHIN()ש, TET ()ט, (final)NOON ()ך. Kirjain määritelmiä
tutkiesasi huomaat myös SHIN tai SIN (=engl. synti) tarkoittavan kuluttaa, kalvaa, niellä. TET:n merkitykset tässä
nimessä ovat ympäröidä, vääntää ja käärme. NOON kirjaimena edustaa elämää. Mitä siis nimi Saatana meille kertoo. Saatana on se, joka nimensä ja luontonsa mukaisesti
kuluttaa, ahmii ja vääntää elämää. Eikö tämä juuri ole mitä
saatana tekee. Hän on kuin karjuva jalopeura, joka etsii kenet voisi niellä. Hän on tullut varastamaan, tappamaan ja
tuhoamaan. Voisiko hän enää selkeämmin toimia nimensä
mukaisesti.
Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä on hyvin selkeä varoitus
tästä saatanan todellisuudesta.
1.Piet 5:8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.

Aivan kuten kielletty hedelmä näytti Eevasta hyvältä, niin
näyttää myös synti, joka päivittäin pyrkii elämäämme. Silmissämme se näyttää hyvältä, korvissamme se kuulostaa hyvältä ja se saattaa jopa tuntua hyvältä kehossamme,
mutta se varastaa meiltä elämän.
1.Joh 2:16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan
himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole
Isästä, vaan maailmasta.

Millä tahansa itsesi ympäröitkin, sitä palvelet.
Objektiivinen totuus on se, minkä Jumala määrittelee Sanassaan, eikä se ole riippuvainen meidän tunteistamme tai
ajatuksistamme. Sana on yksinkertaisesti muuttumaton ja
voimme vedota siihen Jeesuksen tavoin kun Saatana Häntä
kiusasi: ”On kirjoitettu.”
Kun hyväksymme objektiivisen hyvän, hyväksymme Jumalan Sanan.
TET:n sisältämä mysteeri on sen merkityksessä hyvälle ja
pahalle. Se merkitsee saatanallisia ominaisuuksia ja objektiivista hyvää. Tämän ymmärtämiseksi on hyvä tutustua
kirjaimen rakenteeseen hieman tarkemmin. Klassisessa
hepreassa kirjain muodostuu kahdesta aiemmasta kirjaimesta VAVsta ja ZAYINsta, jotka yhdistettynä muodostavat käärmeen kuvan. Mutta jos kirjainta tutkitaan osasina,
näemme kirjaimessa Kruunatun Miehen (Jeesus) Hengen
miekka kädessään ja hänen edessään nöyränä kumartuneen miehen.

HYVÄ

Zayin

Kruunattu
mies, jolla on
hengen miekka

PAHA

Häntä

Vav

Mies kumartuneena
osoittamassa alamaisuutta
(Luuk 9:23)

Pää

Käärme

Kun mies (VAV) kumartuu Kruunatun miehen (ZAYIN)
eteen ja ottaa kantaakseen Hänen ikeensä (CHET), silloin
hänen sielunsa on alamaisuussuhteessa Herran opetuslapseksi ja hengen hedelmä ryhtyy kasvamaan hänen elämässä. (Gal 5:22,23) Tällainen ihminen kuolee itselleen ja kaikelle, mikä on Kristuksen ikeen ulkopuolella. (Luuk 9:23)
Rukoukseni on, että et ainoastaan näe Jeesusta ja ymmärrä profetaalisia syvyyksiä näitä kirjaimia tutkiessasi vaan,
että käsittäisit myös miten tärkeää on viettää aikaa Kirjoitusten äärellä. Ettet sortuisi seuraamaan ihmisten oppeja,
vaan Jeesuksen Kristuksen oppia ja Raamatun kirjoituksia.
Teresa Lewis
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