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Ap.t.1:1-11 

Opiskelemme siis edelleen Pyhän Hengen toimenkuvaa. Olemme viime aikoina oppineet, kuka 

Pyhä Henki on, mitä hän tekee meissä ja meidän kauttamme. 

Olemme oppineet, että Pyhä Henki on Jumala ja sellaisena kaiken palvonnan arvoinen. Pyhä Henki 

on myös persoona, jonka kanssa meillä voi olla suhde ja keskinäinen yhteys. Hän ei ole Tähtien 

sodan sotavoima. Hän on henkilö. Pyhä Henki on myös salaperäinen, sillä emme voi täydellisesti 

ymmärtää häntä emmekä kontrolloida häntä. Hän on vähän kuin tuuli! Pyhä Henki on myös 

Kristus-keskeinen. Hänen tehtävänsä on valaista Herraa Jeesusta Kristusta ja hänen ristin työtään. 

Hän ei tuo itseään esiin. Hän tuo esiin Jeesusta. 

Olemme myös puhuneet viidestä eri tehtävästä, joita hän toteuttaa meissä: Pyhä Henki johtaa 

meidät Kristuksen luo. Hän antaa synnintunnon, hän vetää luo, hän uudestisynnyttää ja saa meidät 

kääntymään. Jos Pyhää Henkeä ei olisi, ei olisi yhtään uskovaa! Ja toiseksi Pyhä Henki vakuuttaa 

meidät Jumalan lapseudesta. Hän vakuuttaa meidät siitä, että kuulumme Jumalalle, että meille 

kuuluu perintö ja että meidät on adoptoitu Jumalan lapsiksi. 

Tiedätkö sinä, että olet Jumalan lapsi? Se on Pyhän Hengen työtä! Lisäksi hän ei jätä meitä koskaan 

yksin. Hän johdattaa meitä jatkuvasti. Pyhä Henki johtaa meidät totuuteen. Hän kirjoitti Hengen 

Kirjan, Raamatun (innoitetun opuksen) ja hän auttaa meitä ymmärtämään sitä (opillista tietoa, jota 

kutsumme ilmestystiedoksi). Pyhä Henki johtaa meidät kaikkeen totuuteen. 

Hän tekee tätä arvokasta työtään meidän sisimmässämme. Pyhä Henki asuu meissä. Hän asuu 

meissä niin, että voimme olla hänen läsnäolonsa täyttämiä pyhiä temppeleitä! Mikä mahtava ajatus! 

Jumala, joka on Henki, asuu kaikissa tosiuskovissa! Sillä tavalla hän myös tekee sitä työtä, joka 

puhdistaa meidät. Hän tekee meistä pyhiä. 

Pyhä Henki kasvattaa meissä hedelmää. Pyhää rakkautta, pyhää iloa, pyhää rauhaa, pyhää 

kärsivällisyyttä, pyhää ystävällisyyttä, pyhää uskollisuutta, pyhää lempeyttä, pyhää itsehillintää. 

Pyhä Henki tuo meistä esiin pyhyyttä, kun hän kasvattaa meissä hengen hedelmiä. 

Mutta ei siinä vielä kaikki! Olemme jättäneet joukon näitä Hengen tehtäviä vielä tarkastelematta 

tämän opintojaksomme aikana. Minulla on vielä seitsemän saarnaa suunnitteilla tähän sarjaan ja 

olen varma, että aineistoa riittäisi pitempäänkin. Tänään haluan puhua voimasta. 

Luin viime viikolla Raamatusta jokaisen jakeen, jossa esiintyy sana "henki" - Pyhä Henki tai mikä 

muu henki tahansa. Luin jokaisen jakeen. Ja olin ällikällä lyöty, koska niin moni jae, joka puhui 

Pyhästä Hengestä, korosti hänen voimaansa. Eräs Raamatun tutkimuksen johtava asiantuntija, joka 

on tarkastellut Pyhän Hengen olemusta, kiteyttää hänen toimenkuvansa ja persoonansa näihin 

kolmeen sanaan: Jumalan voiman läsnäolo. Siinä on kolmella sanalla ilmaistuna, kuka Pyhä Henki 

on ja mitä hän tekee. Olemme jo tutkineet Jumalan läsnäolon ilmenemistä Pyhän Hengen kautta. 

Seuraavaksi haluan siirtää painopistettä ja puhua hänen voimastaan.  
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Pyhä Henki antaa voiman olla Kristuksen todistaja  

Sen Jeesus lupasi juuri ennen taivaaseen astumistaan. Luemme Apostolien tekojen alusta 11 jaetta: 

Edellisessä kirjassani, hyvä Teofilos, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti, alusta alkaen 

aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä, 

ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen 

olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille neljänkymmenen päivän aikana useasti ja puhui Jumalan 

valtakunnasta. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää 

odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta 

teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää." Silloin ne, jotka olivat koolla, 

kysyivät häneltä: "Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?" Hän 

vastasi: "Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te 

saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja 

Samariassa ja maan ääriin saakka." Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja 

pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän 

vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te siinä 

seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, 

samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän." Ap.t.1:1-11. 

Siinä on muutamia viimeisiä sanoja, jotka Jeesus lausui seuraajilleen ennen kuin hän jätti tämän 

maan taakseen. Hän puhui heille Jumalan valtakunnasta ja Jumalan Hengestä. Jumala valtakunta on 

kuninkaan hallitsema valtakunta. Ja sen täydellisestä toteutumisesta hän ei juuri puhunut. Sen 

toteutuminen olisi sidoksissa hänen kunniakkaaseen paluuseensa maan päälle, josta hän ei 

myöskään liiemmin puhunut. Mutta hän lupasi heille jotakin Jumalan Hengestä. Hän lupasi, että 

heidät kastettaisiin Pyhällä Hengellä. Puhumme siitä lisää tuonnempana. Hän lupasi myös, että kun 

heidät kastetaan Pyhällä Hengellä, he saisivat VOIMAN Pyhän Hengen kautta. 

Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, 

koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Ap.t.1:8. 

Voiman. Tämä jae oli teemana, kun kokoonnuimme järjestömme konferenssiin. Meitä muistutettiin 

siellä siitä valtavasta Pyhän Hengen voimasta, joka meissä uskovissa asuu sitä varten, että 

voisimme tavoittaa yhteisömme, alueemme ja koko maailman Jeesuksen Kristuksen evankeliumilla. 

Pyhä Henki antaa meille voiman olla Kristuksen todistajia. Luukkaan evankeliumin viimeisessä 

luvussa Jeesuksen kerrotaan sanoneen: "Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää 

tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta." (Luuk.24:49) Eikö olekin 

melkoinen ilmaus: "varustukseksi voiman"? 

Jeesus siis lupasi, että opetuslapset saisivat tuoreena lahjana mahdollisuuden käyttää voimaa, joka 

auttaisi heitä olemaan Kristuksen todistajia pääkaupungissaan, omalla alueellaan, kaupungin 

laitamilla ja kaikkialla maailmanlaajuisesti! 

Voimaa. Pyhä Henki on Jumalan voiman läsnäoloa. Hän antaa opetuslapsilleen voiman olla 

Kristuksen todistajia. Ja juuri niin tapahtui. Luvussa 2 näemme, mitä tapahtui Helluntaipäivänä. 

Opetuslapset olivat kaikki koolla samassa paikassa ja Pyhä Henki ilmestyi tavalla, jolla hän ei ollut 

koskaan aiemmin ilmestynyt! Hän tuli tuulispäänä! 



Kuului ääni kuin myrskytuuli olisi puhaltanut suoraan taivaasta ja täyttänyt koko sen huoneen, jossa 

he istuivat. Ja kuinka hän olikaan liekeissä! 

He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat 

täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. 

Ap.t.2:3-4. 

Voi pojat, hän todella antoi heille voiman! Kaupunki oli täynnä ihmisiä, jotka olivat tulleet kaikista 

ympäröivistä kansoista. Ja opetuslapset riensivät kaduille kertomaan Jeesuksesta - kaikki saivat 

kuulla hyvää sanomaa omalla kielellään! 

Pietari myös nousi puhumaan ja saarnasi Pyhän Hengen voimassa evankeliumin sanomaa. Ja Pyhä 

Henki teki työtä ja hän veti 3000 ihmistä mukaan seurakuntaan juuri siinä paikassa, juuri sinä 

hetkenä! Ihmisten elämä muuttui! Lue Apostolien tekojen luku kaksi.  

Pyhä Henki tuli juuri niin kuin Jeesus sanoi ja teki juuri sitä, mitä Jeesus lupasi. Hän antoi 

opetuslapsille voiman olla Kristuksen todistajia. Jerusalemissa. Mutta myös Juudeassa ja 

Samariassa ja aina maan ääriin asti. 

Se on vähän kuin sisällysluettelo Apostolien tekojen kirjaan. Se oli juuri sitä, mitä tapahtui, kun 

Pyhä Henki teki työtään seurakunnassa. Seurakunta lähti laajenemaan ja kulkemaan 

tutkimusmatkoille ja evankelioimaan Jerusalemista alkaen aina maapallon äärilaidalle asti. 

Hän tekee sitä yhä! Sama luvattu Pyhä Henki antaa meille yhä tänäänkin voimaa olla Kristuksen 

todistajia. Käsitätkö, että juuri sinä olet Ap.t.1:8:n toteutuma? 

Usein käytämme Ap.t.1:8 karttana, joka opastaa meitä evankeliointiin. Kuinka toimimme, että 

saavuttaisimme oman Jerusalemimme (oman kotikaupunkimme) tai Juudean (oman 

maakuntamme), oman Samariamme (ne, joiden kanssa emme haluaisi olla tekemisissä) ja maan 

ääret (maailmanlaajuisen lähetystyön kohteet). Se on hyödyllinen kysymys, kun haluamme soveltaa 

tätä jaetta vertauskuvallisesti. 

Mutta Ap.t.1:8 ei ollut opetuslasten kohdalla tarkoitettu otettavaksi vertauskuvallisesti. Oli kysymys 

todellisesta Jerusalemista, todellisesta Juudeasta ja Samariasta ja todellisista maan ääristä. Missä 

kohtaa sinä elät tällä kartalla? 

Mehän elämme maan äärissä! Tämä Lansen pikkukaupunki ei ollut silloin kartalla. Opetuslapset 

eivät edes tienneet tällaista Amerikan mannerta olevan olemassakaan, kun Jeesus antoi tämän 

lupauksen ja lähetyskäskyn. Mutta Pyhä Henki tiesi! Ja hän antoi voiman opetuslapsille tuoda 

evankeliumi meidänkin maahamme. 

Hän tekee sitä yhä tänään! Pyhä Henki antaa meille voiman olla Kristuksen todistajia. Mutta miltä 

sellainen voima näyttää? Mitä onkaan pakattu tuohon sanaan "voima", joka on meidänkin 

ulottuvillamme? Osaan ajatella ainakin neljää asiaa: 

1. Rohkeus 

Pyhän Hengen voima muutti Pietaria ja muita opetuslapsia niin, että heistä tuli lukittujen ovien 

takana piilottelevien säikähtäneiden kissanpoikien sijasta rohkeita evankelistoja, jotka pelkäämättä 



kertoivat Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta tuhansille ihmisille tuossa vihamielisessä 

ilmapiirissä! 

Rohkeus. Pelkäätkö sinä kertoa evankeliumia muille ihmisille? Minä pelkään ja minä olen sentään 

pastori! Tiedät varmaan, että olen pyörittänyt tietynlaista ruokapalvelua pyörillä noin puolen 

vuoden ajan? Yksi syistä, miksi aloitin sellaisen, oli tarve päästä keskelle asuinyhteisömme väkeä ja 

käden mitan päähän kadotukseen menevistä ihmisistä, jotta voisin kertoa heille Jeesuksesta. 

Minusta nimittäin tuntui siltä, että voisin aloittaa keskusteluja hengellisistä asioista ihmisten kanssa, 

jos tarjoilisin heille jotain lämmintä purtavaa. Kuinka monta sellaista keskustelua luulet, että sain 

aikaan? 

Onhan noita jokunen ollut. Mutta ei kovin montaa. Joinakin kertoina koin Pyhän Hengen kehotusta 

sanoa jotakin ja johtaa keskustelua lyhyesti Kristus-aiheeseen. Mutta useimpina kertoina arastelin 

liikaa. Se palautui mieleeni, kun valmistelin tätä saarnaa. Pyhä Henki asuu sisimmässäni. Ja se 

merkitsee, että hän antaa minulle, jos olen kunnolla antautunut hänelle, VOIMAN olla rohkea. Ja 

rohkeuden avata suuni. 

Tiedäthän, että kun on päässyt alkuun, tavallisesti homma muuttuu pian helpommaksi? Phil Alessi 

oli täällä viime viikonloppuna. Kuulimme paljon kertomuksia siitä, miten hän oli saanut olla 

Jumalan käytössä ja käydä keskusteluja ihmisten kanssa hengellisistä asioista. Luuletko, että hän on 

aina ollut niin hyvä soluttautumaan ja aloittamaan keskusteluja ihmisten kanssa? Ehkä hänellä on 

siihen erityinen lahja? Mutta minä luulen, että se syntyy siitä, kun antaa aina ja aina enemmän 

tilaisuuksia Pyhälle Hengelle ja suostuu siihen, että hän tekee rohkeaksi Kristuksen asialle. 

Voima olla rohkea! Hän antaa jopa voiman kuolla Kristuksen tähden. Muistamme, että sama Pietari, 

joka Helluntaina nousi puhumaan ja johti 3000 ihmistä uskoon, kuoli kerran marttyyrina Kristuksen 

tähden. Sana, joka on käännetty sanalla "todistaja" jakeessa Ap.t.1:8 on kreikan kielessä "martures", 

josta meille on tullut sana "marttyyri". 

Tarvitaan voimaa, jotta voi kuolla Kristuksen tähden. Ja Pyhä Henki on valmiina antamaan sitä 

meille!  

2. Rakkaus 

Tämä voima näyttää minusta samalta kuin rakkaus. Rakkaus kadotettuihin. Pyhä Henki muuttaa 

rakkauteen kykenemättömät ihmiset sellaisiksi, jotka eivät ainoastaan rakasta Jumalaa, vaan 

rakastavat ihmisiä, jotka eivät vielä rakasta Jumalaa. 

Hän antaa meille voiman rakastaa kadotettuja sieluja. Rakastaa vihamiehiämme. Rakastaa Jumalan 

vihollisia. 

Meillä on vaalit ja suosittelen, että menet äänestämään. Olen huomannut tietyn asian ehdokkaista. 

He eivät näytä pitävän toisistaan! Demokraatit eivät rakasta republikaaneja. Ja republikaanit eivät 

rakasta demokraatteja. Ja sitoutumattomat (kuten minä) eivät rakasta kumpaakaan puolta ja 

päinvastoin! 

Mutta sellainen ei ole tilanne kristittyjen kohdalla, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen sisimpäänsä. 

Me emme vihaa vihollisiamme. Me rakastamme heitä. Ja me haluamme, että hekin löytävät uskon 

Jeesukseen. 



Juudeassa asuvat eivät rakastaneet Samariassa asuvia. He olivat valmiit hyppäämään tien toiselle 

puolelle, kun näkivät heikäläisiä olevan tulossa. Mutta Jeesus lähetti opetuslapsensa hyvän sanoman 

viejiksi Samariaan. Ja hän antoi heille sen rakkauden voiman, mikä siihen tarvittiin! 

Jerusalemin asukkaat eivät rakastaneet kansoja maan äärissä. He kun eivät olleet ympärileikattuja, 

he söivät lihaa verineen ja possunlihalla päällystettyjä voileipiä! He eivät puhuneet hepreaa ja 

monet noista kansoista olivat sortaneet heitä. 

Mutta Jeesus lähetti heidät todistamaan maan ääriin. Ja hän antoi heille sen voiman rakastaa, mikä 

siihen tarvittiin! Onko sinun elämänpiirissäsi joku kadotettu ihminen, jota sinun on vaikea rakastaa? 

Pyhä Henki on valmis antamaan sinulle voiman rakastaa häntä... 

Pyhä Henki antaa voiman rakastaa kadotettuja. 

3.Sanat 

Tämä voima annetaan sanojen muodossa. Todistaminen on sellaista, mihin tarvitaan sanoja. Ei voi 

olla tehokas todistaja, jos ei käytä sanoja ollenkaan. Joskus tosin haluamme käyttää Fransiskus 

Assisilaisen mietelausetta: "Julista evankeliumia aina, mutta käytä sanoja vain tarvittaessa". Ja 

tottahan se on, että yrittäessämme viedä sanomaa eteenpäin meidän tekomme puhuvat yhtä kovaa 

tai jopa kovemmalla äänellä kuin sanamme. Mutta sanat ovat kuitenkin olennaisia. Jos tuulenpuuska 

olisi käynyt ja tuliset kielet jakaantuneet, mutta opetuslasten mentyä kadulle he eivät olisi puhuneet 

Jeesuksesta, ei niitä 3000 sielua olisi voitu pelastaa! Jonkunhan piti kertoa evankeliumia. Ja osa 

Pyhän Hengen antamaa voimaa tulee siitä, että todistajille annetaan sanat, joita he voivat puhua 

kadotetuille. 

Jeesus lupasi opetuslapsille, että näin tapahtuisi. Hän sanoi Luukkaan evankeliumissa: Teitä 

viedään tuomiolle synagogiin, teitä teljetään vankilaan, te joudutte kuninkaiden ja maaherrojen 

eteen minun nimeni tähden. Näin te saatte tilaisuuden todistaa minusta. Painakaa vain mieleenne, 

että teidän ei tule etukäteen miettiä, miten itseänne puolustatte. Minä annan teille viisauden puhua 

niin, ettei yksikään vastustajanne kykene kiistämään eikä kumoamaan sanojanne. Luuk.12:12-15. 

Tämähän ei tarkoita sitä, että emme voisi valmistautua. Lauantaisin Pyhä Henki antaa minulle usein 

sanoja Raamattua tutkiessani, ja niitä minun tulee puhua teille sunnuntaisin. Ne ovat arvokkaita 

lahjoja. Mutta tässä tarkoitetaan: "älkää murehtiko!" Pyhä Henki antaa sanoja varsinkin silloin, kun 

meidän tulee olla rohkeita hyvän sanoman kertojia. 

Helluntaipäivänä hän antoi heille sanoja kielillä, joita eivät olleet koskaan edes oppineet! Uskon, 

että Pyhä Henki voi antaa sinulle ja minulle sanoja omalla kielellämme puhuttavaksi niille, jotka 

ovat ympärillämme ja joiden tulee saada kuulla Jeesuksesta. Charlene Ball oli sairaalassa tällä 

viikolla ja hänellä oli kolme kertaa tilaisuus puhua Jeesuksesta - ja hän teki sen. Jumala antoi 

hänelle sanoja. Voimme vaikka leipoa kakkuja evankeliumin asian hyväksi... Mutta meidän tulee 

osata käyttää sanoja sen levittämiseksi. Ja Pyhä Henki antaa niitä meille... 

4. Pyhyys. 

Voima olla rohkea. Voima rakastaa. Voima sanojen käyttämiseen. Ja voima pyhään elämään. 



Palaamme nyt aiheeseen "Pyhä Henki tekee meistä pyhiä", vai mitä? Meillä tulee olla perustavaa 

laatua oleva yhteys meidän sanojemme ja vaelluksemme välillä, eikö? Jos haluamme saada voiman 

todistaa sanoillamme, meidän elämämme tulee myös todistaa pyhyydellään... 

Uusi liitto, jonka Jeesus on saattanut voimaan verellään, on liitto, joka on paljon voimallisempi kuin 

vanha lakiliitto. Ja sitä hallitsee Pyhä Henki, joka tuo siihen elämän - se on suurempaa kirkkautta! 

Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka kasvot 

peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden 

kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki. 2.Kor.3:17-18. 

Eikö tämä olekin ihmeellistä? Pyhä Henki muuttaa meidät voimallaan kirkkauden ihmisiksi. Se 

tekee evankeliumin sanomasta luotettavan ja tekee meistä tehokkaita todistajia. Se on voimaa olla 

rohkea. Se merkitsee voimaa rakastaa. Se on voimaa sanojen käyttämiseen. Se on voimaa elää 

pyhää elämää. 

Näin Pyhä Henki antaa meille voiman olla Kristuksen todistajia. Ja sinähän tiedät hyvin, miten tätä 

sanaa sovelletaan? 

Ole siis Kristuksen todistaja! Pyhä Henki antaa sinulle voiman! Kun hajaannumme täältä tänään, 

meidän tulee olla valmiita tavoittamaan oma asuinyhteisömme, naapurimme, sukumme, ystävämme 

ja vihamiehemme, meidän Jerusalemimme, meidän Juudeamme ja Samariamme aina maan ääriin 

asti kertomalla sanomaa siitä, että Jeesus Kristus on kuollut ja ylösnoussut! 

Pyhällä tavalla, rohkeasti ja rakkaudella, käyttäen sanoja - Pyhän Hengen voimassa! 

Matt Mitchell 
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