Pyhän Hengen lähettämät
Ap.t. 13:1-12
1. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja
ja opettajia: Barnabas ja Simeon, lisänimeltä Niger, kyreneläinen Lukios ja Menahem, joka oli neljännesruhtinas Herodeksen
kasvinkumppani, sekä Saulus.
2. Heidän palvellessaan Herraa ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut."
3. Silloin he paastosivat ja rukoilivat, ja he
panivat kätensä heidän päälleen ja antoivat heidän mennä.
4. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyprokseen.
5. Salamiiseen saavuttuaan he julistivat
Jumalan sanaa juutalaisten synagogissa.
Heidän mukanaan oli myös Johannes, palvelijana.
6. Kun he olivat kulkeneet koko saaren halki Pafokseen asti, he tapasivat Barjeesusnimisen juutalaisen miehen, joka oli tietäjä
ja väärä profeetta.

7. Hän oleskeli käskynhaltija Sergius Pauluksen luona, joka oli ymmärtäväinen mies.
Tämä kutsui luokseen Barnabaksen ja Sauluksen ja halusi kuulla Jumalan sanaa.
8. Mutta Elymas, tietäjä - sitä hänen nimensä merkitsee - vastusti heitä ja yritti kääntää käskynhaltijaa pois uskosta.
9. Silloin Saulus, toiselta nimeltään Paavali,
täynnä Pyhää Henkeä katsoi häneen tiukasti
10. ja sanoi: "Voi sinua, joka olet täynnä
kaikkea vilppiä ja petosta, sinä Paholaisen sikiö, kaiken vanhurskauden vihollinen! Etkö lakkaa vääristelemästä Herran
suoria teitä?
11. Nyt Herran käsi on päälläsi, ja sinä tulet
sokeaksi etkä näe aurinkoa ennen määräaikaa." Heti hänen päälleen laskeutui synkkä pimeys, ja kulkien ympäriinsä hän etsi
taluttajaa.
12. Kun käskynhaltija näki, mitä tapahtui,
hän uskoi, ihmetellen Herran oppia.

Lähetyskutsu
Minulta on aina silloin tällöin kysytty, miten sain lähetyskutsun, koska kerran olen ollut pitkään lähetystyössä. Vaimoni Lea sai heti uskoon tulonsa yhteydessä tajun,
että Jeesus on tullut pelastamaan syntisiä. Se on niin valtava uutinen, että sitä on
vietävä kaikkialle maailmaan. Minä taas halusin tulla lähetyssaarnaajaksi ennen
kuin edes olin tullut uskoon. Halu syntyi, kun näin miten työstään Japanissa kertonut pastori aivan kyyneliin asti rakasti japanilaisia, jotka itsessään eivät ole sen rakastettavampia kuin suomalaisetkaan. Herra oli synnyttänyt miehessä rakkauden
noihin kaukaisiin lähimmäisiimme. Uskoon tulo tietenkin vahvisti haluani lähteä ulkolähetystyöhön. Sittemmin sain opiskelemalla lähetystyöstä realistisemman kuvan.
Niin Herra sitten johti erinäisten mutkien kautta Japaniin.
Herran edustajat
Tekstimme puhuu selkeästi, että Herra kutsuu tiettyjä ihmisiä maailmanlähetykseen,
johon sitten seurakunnan tulee päästää heidät myös lähtemään. Maailmanlähetystä
ei kuitenkaan ole tarkoitettu vain tiettyjen erikoistuneiden ihmisten tehtäväksi. Se on
ennen kaikkea seurakunnan ja siksi jokaisen kristityn tehtävä. Lähetyskäsky koskee
jokaista uskovaa, sillä jokainen Herran oma on aina ja kaikkialla Herran lähettiläs.
Uskova edustaa aina Herraansa. Olimme kotona tai työpaikalla tai koulussa tai harrastusryhmässämme, olemme kaiken aikaa Herran lähettiläitä, joille on uskottu
myös aivan tietty sanoma, evankeliumi muille jaettavaksi. Lähettiläinä meidän pitää
huolehtia siitä, että viestimme ihmisille on juuri se, minkä Herra antoi tehtäväksemme. Sikäli kuin puhumme Herran antamia sanoja, saamme myös nähdä, että Herra
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toimiin lähettiensä suun kautta. Jokainen uskova tarvitsee siis selkeän tietoisuuden,
että olen lähetetty edustamaan Herraa kaikkien niiden keskellä, joiden luo Herra
minut johtaa.
Herran johdatus
Erityisessä kutsussa kulttuurirajat ylittävään lähetystyöhön ja sanan julistukseen, on
kysymys Herran antamasta johdatuksessa elämäämme eikä mistään sellaisesta erityiskutsusta, jota ei muilla olisi. Jokaisen uskovan on Jeesuksen antaman lähetyskäskyn edessä vastattava: ”Herra, lähden julistamaan ja todistamaan Sinusta, minne ikinä minut lähetät.” Vain siten Herran käskyn edessä kuuliaisuuteen taipuneille
Hän voi myös antaa selkeän ja konkreettisen johdatuksen esimerkiksi ulkolähetystyöhän.
Työn motiivi
Evankelioimis- ja lähetystyön motiiviksi ei kuitenkaan riitä lähetyskäsky, vaikka siihen sisältyykin valtava lupaus, että Jeesus on kanssamme joka päivä, Jeesus, jolla
on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Pohjimmiltaan uskovan panee liikkeelle
Jeesuksen suunnaton rakkaus hukkuvia ihmisiä kohtaan. Hän on itse saanut maistaa Golgatan uhrin perusteella anteeksiantamuksen ja Jumalan armon suuruutta.
Siksi hän on velassa niille, jotka eivät vielä Herran armoa tunne, sillä Jumala tahtoo
kaikkien ihmisten pelastuvan. Hätä ihmisten iankaikkisesta kohtalosta yhdessä Jumalan suunnaton armon kanssa panee uskovan todistajan tehtävään sinne, minne
Herra hänet johdattaa. Evankeliumin työ on kiitostamme Golgatasta.
Apostolien tekojen vedenjakaja (1–3)
Apostolien tekojen 13. luvun kolme ensimmäistä tärkeää jaetta muodostavat vedenjakajan kirjassa. Saulin nimi muuttuu Paavaliksi. Hänestä tulee loppuosan keskushahmo. Suuri lähetysliike Antiokiasta käsin alkoi. Samalla Antiokian seurakunta kasvoi pakanuudesta kääntyneiden kristittyjen keskukseksi.
Antiokian seurakunta (1)
Antiokian seurakunnan syntyminen oli kaiken edellä tapahtuneen jatketta, vaikka
sitä ei ollut synnyttänyt apostolien julistus vaan aivan tavallisten kyproslaisten ja kyreneläisten "maallikkouskovien" ennakkoluuloton todistus kreikkalaisille. Seurakunta
oli apostolinen siksi, että sen synnyttänyt sanoma ylösnousseesta Herrasta oli
sama, mitä apostolitkin julistivat. Mutta seurakunta ei ollut apostolinen siinä merkityksessä, että sen syntymän yhteydessä apostoleilta olisi kyselty mitään. Seurakuntaa leimasi selkeä riippumattomuus Jerusalemin seurakunnasta, vaikka yhteys oli
myös todellinen. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste ja sama Jumala olivat seurakunnan ylistyksen kohteena.
Lähetysnäyn sytyttämä seurakunta
Antiokian seurakunta oli erittäin aktiivinen. Evankeliumia julistettiin monipuolisin ja
ennakkoluuloista vapain työmuodoin. Jumala valitsi seurakunnan uuden maailmanlähetyksen tukikohdaksi. Sieltä käsin Paavali teki kaikki lähetysmatkansa. Antiokiassa evankeliumi vapautui juutalaisuuden kulttuurikahleista ja lähti ylittämään kaikkia
ihmisten asettamia rajoja.
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Pyhän Hengen lähettävä toiminta (2)
Pyhä Henki lähetti ensimmäiset lähetyssaarnaajat Paavalin ja Barnabaksen Antiokian seurakunnasta. Tapahtumassa kolme asiaa vaatii huomiomme. Ensinnäkin lähettämisessä oli kysymys Pyhän Hengen toiminnasta. Hän sanoi: "Erottakaa minulle Barnabas ja Saul minun työhön, siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsu nut". (2)
Toiseksi tarvittiin tietynlaiset olosuhteet, jotka tekivät mahdolliseksi tällaisen Pyhän
Hengen toiminnan: "Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia" (1), jotka
palvelivat Herraa paastoten ja rukoillen.
Kolmanneksi seurakunta suostui yhteistyöhön Pyhän Hengen kanssa: "Niin he
paastosivat ja rukoilivat, ja sitten he panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan (KR 1938: laskivat heidät menemään)." (3)
Pyhän Hengen kutsu työhön (2)
Pyhä Henki teki tahtonsa tiettäväksi Antiokian seurakuntalaisille selkeästi ja täsmällisesti. Heille ei jäänyt pienintäkään epäselvyyttä siitä, mitä Pyhä Henki tahtoi. Kysymys ei ollut siitä, että seurakunta olisi valinnut ihmisiä lähetystyöhön lähetettäväksi.
Eräässä merkityksessä seurakunnalla ei ollut mitään sanottavaa näiden miesten valintaan. Pyhä Henki oli jo etukäteen valinnut lähetettävät. "Erottakaa minulle Barnabas ja Saul siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut." Pyhä Henki oli kutsunut
Paavalin julistamaan evankeliumia pakanoille jo hänen kääntymyksensä yhteydessä. Emme tiedä, milloin tai miten Pyhä Henki oli kutsunut Barnabaksen. Kumpikin
heistä oli täysin tietoinen kutsustaan.
Seurakunta erottaa
Antaessaan käskyn: "Erottakaa heidät minulle" Pyhä Henki kutsui seurakunnan selkeään toimintaan. Tehtävä kuului koko seurakunnalle. Erottaminen merkitsi vapauden ja valtuutuksen antamista lähetystehtävään. Seurakunnan toiminnan tuli tapahtua kuuliaisuudessa Pyhälle Hengelle. Lähetettävien vapaus ja valtuutus oli myös
saatavissa vain täydessä antautumisessa ja kuuliaisuudessa Pyhälle Hengelle.
Pyhälle Hengelle kuuliainen seurakunta
Pyhä Henki on seurakuntaruumiin elämä, ruumis taas on Hengen välikappale. Pyhä
Henki toimii seurakunnan kautta, mutta seurakunnalla ei ole valtaa lähteä liikkeelle
muutoin kuin Pyhän Hengen innoittamana ja opastamana. Hengen täytyy saada
johtaa, valvoa, opastaa, valita ja varustaa kaikki ne, jotka mielivät tehdä hänen työtään.
Jumala puhuu seurakunnalle
Ei riitä, että seurakunnan yksittäiset jäsenet kuuntelevat Herran ääntä. Jumala tahtoo koko seurakunnan olevan Pyhän Hengen hallinnassa. Seurakunta voi Jumalan
suunnitelmassa pysyessään tietää selkeästi ja varmasti, mikä on Jumalan tahto.
Jos tänään meidän seurakunnissamme eletään kuin sumussa kunkin vetäessä
omaan suuntaansa, meidän on syytä kysyä, kuulemmeko ja haluammeko edes
kuunnella Pyhän Hengen ääntä.
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Pyhän Hengen työskentelyolosuhteet (1,2)
Missä ja minkälaisissa olosuhteissa sitten Jumalan Hengen on mahdollista tehdä
suuri, armollinen ja täydellinen tahtonsa tunnetuksi? Ne ovat elävä seurakunta ja
sen keskellä vaikuttavat armolahjat.
Herra ei ilmoita tahtoaan ensisijaisesti yksityisille uskoville heidän rukouskammioissaan vaan seurakunnan keskellä. Sitä varten seurakunnan keskellä vaikuttavat armolahjat: "Seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia." Ei kuitenkaan riitä, että seurakunnassa on armolahjan saaneita. Heidän ja myös koko seurakunnan toiminnan tulee olla Raamatun ilmoituksen mukaista: "He olivat palvelemassa Herraa ja paastoamassa."
Kristus–saarna synnyttää seurakunnan (1)
Seurakunta on maailmasta uloskutsuttujen pelastettujen yhteys. Antiokiassa se oli
syntynyt niin, että eräät kyproslaiset ja kyreneläiset olivat julistaneet evankeliumia
Jeesuksesta Kristuksesta. Sanan kuulleet olivat uskoneet ja Pyhä Henki oli kastanut
heidät elävään Kristus–yhteyteen. Niin oli syntynyt seurakunta. Heillä ei ollut kirkkorakennuksia. Kristus–saarna, usko ja kaste hänen elämäänsä Pyhässä Hengessä
loivat seurakunnan. Pyhä Henki puhui Antiokian seurakunnassa.
Armolahjat käytössä (1)
Pyhä Henki oli antanut seurakunnalle lahjoja: profeettoja ja opettajia. Profeetan tehtävä on nähdä totuuden ytimeen ja julistaa Jumalan sanoja. Hän voi toimittaa tehtä väänsä vain, jos hän elää henkilökohtaisessa yhteydessä Pyhän Hengen kanssa.
Opettajan lahja on ymmärtää Jumalan sanaa syvällisesti ja jakaa tietoaan myös
muille. Herra Jeesus antoi Pyhässä Hengessä seurakunnalleen muitakin lahjoja kuten esimerkiksi apostolin, evankelistan ja paimenen lahjat. Antiokiassa ei esiinny
apostolien välitystoimintaa armolahjojen jaossa. Sellainen olisi merkinnyt etäisyyttä
Herrasta. Elävä Herra on aina omiaan lähellä ja läsnä seurakunnassaan.
Palvonta ja palvelu (2)
Seurakunnan toiminta keskittyi "palveluksen toimittamiseen ja paastoon". Palvelusta
merkitsevästä alkukielen sanasta tulee suomen sana liturgia. Se tarkoittaa ennen
kaikkia Herran palvontaa ja ylistystä. Palvonta on suhteessa palvelemiseen. Sanatkin tulevat samasta juuresta. Seurakunnassa ihmisten palveleminen on aina myös
osa Herran palvontaa ja ylistystä. Palvelu itsessään ei ole riittävää, sen tulee olla
osa Herran ylistämistä. Palvonnasta ja ylistyksestä seuraa aina valmius totella Henkeä, kun hän lähettää työhönsä.
Jos teemme työtä palvomatta ja ylistämättä Herraa, epäonnistumme surkeasti. Jos
taas pelkästään palvomme, mutta emme koskaan palvele, meistä tulee muotomenojen suorittajia, ritualisteja.
Paastoaminen viittaa siihen, että seurakunta ajoittain panee sivuun kaiken muun toiminnan ja keskittyy vain Herran edessä palvontaan ja ylistykseen.
Seurakunnan ja Pyhän Hengen yhteistyö (3)
Herran palvelun ja ylistämisen keskellä armolahjat toimivat niin, että Pyhä Henki voi
puhua seurakunnalle. Hänen puheensa synnytti seurakunnan yhteistyön Pyhän
Hengen kanssa. "Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän pääl4

lensä ja laskivat heidät menemään." Silloin eli sen jälkeen, kun Pyhä Henki oli
puhunut.
Pyhä Henki tekee tahtonsa tiettäväksi
Miten Pyhä Henki puhui? Siihen eivät jakeemme anna vastausta. Seurakunta tuskin
kuuli ulkoista ääntä. Todennäköisesti Pyhä Henki puhui jonkun henkilön kautta ja
synnytti yksimielisyyden seurakunnassa. Henki käytti ehkä jotakuta ensimmäisessä
jakeessa mainituista profeetoista välineenään. Koska Henki ei koskaan korota välineitään, tekstimmekään ei mainitse hänen nimeään.
Jos annamme itsemme Pyhän Hengen käyttöön, niin hän johtaa ja opastaa meitä
samalla tavalla kuin hän on aina tehnyt. Hän tekee tahtonsa meille tiettäväksi selkeästi ja kirkkaasti. Hän itse valitsee tavan, jolla puhuu meille. Hän ei jätä meitä
epätietoiseksi tahdostaan. Kuuntelemmeko, kun Pyhä Henki haluaa puhua meille?
Siunaaminen (3)
Sen jälkeen kun Pyhä Henki oli puhunut, toimittiin hyvässä järjestyksessä. Ensin
paastottiin ja rukoiltiin työhön erotettavien puolesta, sitten heidät siunattiin kätten
päälle panemisella. Kuka heidät siunasi? Apostoleja ei ollut paikalla, joten siunauksen suoritti koko seurakunta tai sen edustajat. Jokaisella uskovalla on oikeus ja tehtävä yleisen pappeuden perusteella siunata.
Pyhä Henki lähettää (3)
Sitten heidät laskettiin menemään. Seurakunta ei heitä lähettänyt, vaan Pyhä Henki.
Siksi seurakunta vain päästi heidät menemään. "Barnabas ja Saul, jotka Pyhä Henki näin oli lähettänyt, tulivat..." (4)
Jumalan valtakunnan työssä kukaan voi lähteä, ellei Pyhä Henki häntä kutsu. Ihmiset eivät voi kouluttaa kenestäkään työntekijää Herran työhön, eivät edes seurakunnat eivätkä teologiset oppilaitokset. Vain Pyhän Hengen kutsu tekee sen. Herran
kutsu synnyttää sydämessä huudon: "Voi minua, ellen evankeliumia julista!" Mutta
jos joku tajuaa saaneensa Hengen kutsun, hänen tulee muistaa myös, että hänen
tulee tehdä työnsä seurakunnassa ja sen johdon alaisena.
Ilmoitusta Jumalan Hengen menetelmistä (4–6)
Apostolien tekojen kerronta muuttuu nyt entistäkin valikoivammaksi. Luukas kertoo
vain harvoja yksityiskohtia. Paavali ja Barnabas purjehtivat Antiokian satamasta Seleukiasta Kyprokseen. Salamiissa he julistivat Jumalan sanaa. Sieltä he jatkoivat
halki koko Kyproksen ja julistivat evankeliumia joka paikassa, minne saapuivat. Työhön kuului taisteluita ja voittoja. Luukas valitsee vain sellaiset tapahtumat, jotka valaisevat Jumalan Hengen menetelmiä hänen viedessään työtään eteenpäin. Kukin
yksityistapaus sisältää yleispätevää opetusta seurakunnan tämänkin päivän elämää
varten. Erityisesti evankelioimis- ja lähetystehtävän suorittamisesta ajatellen periaatteet ovat ratkaisevan tärkeitä.
Pyhän Henki sokaisee noidan (6–12)
Pafoksessa Paavali kohtasi käskynhaltija Sergius Pauluksen luona oleskelevan Elymas nimisen noidan ja väärän profeetan. Paavali joutui Pyhän Hengen voimassa
sokaisemaan Elymaksen joksikin ajaksi. Herra itse oli aikanaan ilmestymisellään
sokaissut Paavalin pelastaakseen hänet. Elymaskin sokaistiin viime kädessä, jotta
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hän pääsisi tuntemaan Herran valon. Ihme kaatoi samalla uskon esteen käskynhaltija Sergiukselta.
Täynnä Pyhää Henkeä (9,10)
Tapahtuma oli osoitusta ja seurausta siitä, että Paavali ja Barnabas olivat liikkeellä
Pyhän Hengen lähettäminä:
"Silloin Saul – eli Paavali – täynnä Pyhää Henkeä katsoi mieheen tiukasti ja sanoi:
'Sinä Paholaisen sikiö, vilpin ja petoksen pesä, sinä kaiken hyvän ja oikean vihollinen! Etkö jo lakkaa vääristämästä Herran suoria teitä!' (9,10)"
Hyökkäys noitaa vastaan
Nämä sanat seuraavat ilmoitusta siitä, että Paavali täytettiin aivan erityisellä tavalla
Pyhällä Hengellä. Ananiaan ja Safiran kohtalossa näimme (5:1–11), miten Pyhä
Henki ei seurakunnan keskellä siedä ulkokultaisuutta, mutta nyt oli kysymys hyökkäyksestä pelastuksen ja seurakunnan ulkopuolella olevaa ihmistä vastaan. Miksi
Pyhä Henki toimii näin merkillisellä tavalla?
Hyökkäyksen syy
Mikä oli Elymakseen kohdistuneen hyökkäyksen syy? Tämän ajan kirkoissa tuskin
kukaan julistaisi kuulijoilleen, että he ovat kaikkea vilppiä ja kavaluutta täynnä. Paavali ei sanonut näitä asioita Elymaksesta muille ihmisille, vaan sanoi ne hänelle itselleen. Ne sanoessaan Paavali katsoi häntä kiinteästi silmiin. Pyhä Henki oli täyttänyt Paavalin. Miksi Pyhä Henki nostatti Paavalin vihastumaan tähän juutalaiseen,
viekkaaseen ja okkultistiseen mieheen ja lausumaan nuo ankarat sanat hänelle?
Kysymys oli toisen ihmisen, Sergius Pauluksen, pelastumisesta.
Etsijä Sergius Paulus kahden tulen välissä (7–8)
Sergius oli korkea–arvoinen roomalainen virkamies, joka etsi totuutta. Ehkä hän oli
väsynyt siihen materialismiin, jonka keskellä hän oli elänyt roomalaisena sotilaana.
Ehkä hän oli alkanut kysellä, olisiko mitään yliluonnollista todellisuutta. Kun hän
kuuli Paavalin ja Barnabaksen saapumisesta kaupunkiin ja heidän julistuksestaan,
hän noudatti heidät luokseen. Hän oli ymmärtäväinen mies. Sielunvihollinen vihaa
niitä, jotka uskaltavat ajatella, sillä he pääsevät ennemmin tai myöhemmin kosketukseen hengellisen todellisuuden kanssa. Sergius joutui nyt kahden voiman väliin.
Jumala kutsui häntä Paavalin kautta ja Paholainen vastusti sitä Elymaksen välityksellä.
Shamanismi perustuu sielunvihollisen voimaan (8,10)
Elymas oli tietäjänoita, okkultististi, joka käytti hyväkseen shamanistisia voimia. Kun
jälleen tänä aikana myös korkeasti koulutetut ihmiset kiinnostuvat okkultismista ja
shamanismista, kysymys ei ole uudesta ilmiöstä. Nämä voimat ovat todellisia, ja
Elymas kykeni käyttämään niitä hyväkseen. Mutta ne ovat kotoisin sielunvihollisesta, niin kuin Paavalin sana "sinä Paholaisen sikiö" osoittaa.
Harhaan johtajan hirvittävä vastuu (6,8,10)
Elymas oli myös juutalainen väärä profeetta. Hän tunsi Vanhan testamentin, mutta
opetti tietoisesti sen vastaista valhetta. Väärän profeetan vastuu Jumalan edessä
on hirvittävä. Tämä osaltaan selittää Paavalin vihastumisen syvyyttä.

6

Elymas vastusti johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti Paavalia ja Barnabasta ja
koetti kääntää käskynhaltijan pois uskosta. Täynnä Pyhää Henkeä Paavali lausui
nuo oudot, vavahduttavat, polttavat ja korventavat sanat. Sillä Sergius Paulus oli
vaarassa. Niin Vanhassa kuin Uudessa testamentissa ankarimmat sanat on varattu
niille, jotka seisovat ihmisten ja totuuden välissä, niille, jotka estävät ihmisiä pääsemästä Jumalan luo.
Pyhän Hengen työn moninaisuus (9)
Paavalin välitön varustus tähän tehtävään oli se, että hän oli täynnä Pyhää Henkeä.
Tähän liittyy syvällinen ja tärkeä kysymys eri ilmaisuista, joita Uusi testamentti käyttää Pyhän Hengen työstä.
Puhuttaessa Pyhän Hengen työn erilaisista puolista on aina muistettava, että kysymys on aina yhden ja saman persoonallisen Pyhän Hengen vaikutuksesta. Siksi
Hengen työtä ei saa väärin lokeroida ja pilkkoa. Kuitenkin Uusi Testamentti tarkoittaa eri asioita käyttäessään eri ilmaisuja kuten Hengen kaste, Hengen vuodatus,
Hengen voitelu, Hengen sinetti ja Hengellä täyttäminen. Ne ovat eri asioita, mutta
saman Hengen vaikutusta ja voivat siksi tapahtua myös samanaikaisesti.
Työn eri puolia
Pyhän Hengen kaste tarkoittaa sitä uudestisyntymisen yhteydessä tapahtuvaa Pyhän Hengen työtä, jolla ihminen liitetään elävään yhteyteen Kristuksen kanssa, hänen seurakuntaruumiinsa jäseneksi. Pyhän Hengen vuodatus tarkoittaa myös uudestisyntymisen yhteydessä tapahtuvaa Pyhän Hengen työtä, jolla hän antaa ihmisen kokea Jumalan rakkautta sydämessään ja jolla hän jakaa myös armolahjojaan.
Pyhän Hengen voitelu tarkoittaa uskovan varustamista Herran osoittamaa palvelustehtävää varten. Pyhän Hengen sinetti uskovassa vakuuttaa hänelle pelastuksen
varmuutta aina Jeesuksen toiseen tulemiseen ja ruumiin lunastukseen asti.
Uusi Testamentti puhuu vielä muistakin Pyhän Hengen työn alueista. Meillä on ikävä taipumus sotkea nämä keskenään. Usein esimerkiksi Hengen kasteesta puhutaan aivan Uuden testamentin vastaisesti toisena täyttämisenä Hengellä. Kerran
Pyhän Hengen saanut tarvitsee jatkuvasti uutta Pyhän Hengen täyteyttä ja voi vaelluksessaan kokea monia Pyhällä Hengellä täyttämiskokemuksia, mutta Pyhän Hengen kaste on vain yksi ja se liittyy uudestisyntymiseen.
Täynnä Pyhää Henkeä
Uudessa Testamentissa on kaksi ilmaisua, jotka ovat hyvin samannäköisiä, mutta
tarkoittavat silti eri asiaa. Ensimmäinen on "täynnä Pyhää Henkeä". Se tarkoittaa
sellaista Hengen täyteyttä, joka on uskovan normaalielämää, ja jonka tulisi olla totta
jokaisen uskovan elämässä.
Efesolaiskirje 5:18 kehottaa siihen sanoessaan: "Täyttykää Hengellä". Tämä kehotus osoittaa, että tämä jatkuva Pyhällä Hengellä täyttyminen riippuu hyvin pitkälle
uskovan vaelluksesta. Pyhä Henki täyttää omansa, kun hän tekee päivittäin parannuksen, tunnustaa ja hylkää syntinsä ja uskoo ne anteeksi Jeesuksen nimessä ja
veressä. Edelleen Pyhä Henki täyttää jatkuvasti omaansa, kun hän on kuuliainen
Jumalan sanalle ja asettaa elämänsä keskipisteeksi Jumalan ja hänen Sanansa.
Toisaalta juuri Pyhä Henki itse toimii sanan kautta ja pyrkii vaikuttamaan uskovassa
haluamaansa valkeudessa vaeltamista voidakseen jatkuvasti täyttää häntä. Usko7

van pyhityselämä eli kristillinen vaellus riippuu ratkaisevasti tästä Pyhän Hengen
jatkuvasta täyttävästä työstä.
Täytettiin Hengellä (9)
Pafoksessa Paavali oli epäilemättä täynnä Henkeä, ja eli siis normaalia kristityn elämää. Mutta sitten tuli tuo hetki, jolloin hänen tuli tehdä jotain erikoista. Silloin hänet
yhtäkkiä täytettiin Hengellä. Se merkitsi sitä, että hän sai erityisvarustuksen tiettyä
senhetkistä tehtävää varten. Jälkimmäinen täyttäminen Hengellä on siis hetkellistä
tai lyhytaikaista luonteeltaan. Se on kokonaan uskovan tahdosta riippumatonta, Pyhän Hengen vapaata toimintaa. Tällainen hetkellinen tai lyhytaikainen täyttäminen
Hengellä voi toistua sen mukaan kuin Herra hyväksi näkee.
Vaikutus (10,11)
Paavali täytettiin Hengellä ja siitä seurasi selkeä kyky nähdä Elymaksen sydämeen
syvyyksiin asti. Siksi hän saattoi kuvata sen tilan. Se oli "vilpin ja petoksen pesä
(KR 1938: täynnä vilppiä ja kavaluutta)". Siksi hän saattoi kertoa myös Elymaksen
synnin, "Herran teiden vääristelyn".
Pyhän Hengen hedelmä on rakkaus. Juuri rakkaus Sergiusta kohtaan pakotti Paavalin lausumaan jyrkät sanansa Elymakselle. Elymas pyrki ahneudessaan ja vallanhalussaan säilyttämään asemansa hovin opettajana ja vastusti siksi Herraa. Paavali
sai Pyhässä Hengessä valtuutuksen tuomion julistamiseen.
Kuitenkin Paavalin tulisiin tuomion sanoihin sisältyi ihmeellinen lempeys, kun hän
jatkoi:
"Nyt Herra nostaa kätensä sinua vastaan. Sinä tulet sokeaksi etkä näe aurinkoa ennen kuin määrä on (KR 1938: säädettyyn aikaan asti)." (11)
Sokeus oli ulkoinen ilmaisu miehen hengellisestä tilasta. Kun Paavali julisti hänelle
tuomion, se ei perustunut hänen omaan arvioonsa rangaistuksen sopivuudesta,
vaan hän toimi Pyhän Hengen suuna.
Pyhän Hengen päämäärä (12)
Tällä toiminnallaan Pyhä Henki pyrki osoittamaan, mikä oli totta. Pyhä Henki näytti
Sergius Paulukselle, että Paavalin julistama Jumalan sana oli totuus. Sergius "ihmetteli Herran opin voimaa". Mutta ennen kaikkea hän uskoi evankeliumin nähtyään, mikä tavaton voima Pyhässä Hengessä julistetulla ristin sanomalla oli.
Väärä yliluonnollisuus evankeliumin vastustajana
Apostolien tekojen alkuosassa evankeliumin kohtaama vastustus nousi pääosin toisenlaisesta lähteestä. Se oli ollut rationalistista, järkeisuskoista, ylösnousemuksen,
henkien ja enkelien kieltämistä. Nyt uusi vastustus nousi rakkaudesta rahaan ja
asemaan. Se käytti aseinaan vääriä, shamanistisia, yliluonnollisia voimia. Okkultismin ja salaoppien viimeisenä tavoitteena ei suinkaan ole osoittaa ihmisille tuonpuoleisten olemassaoloa vaan heidän johdattamisensa pois evankeliumista.
Oikea yliluonnollisuus kukistaa väärän
Mutta Pyhän Hengen voimassa julistettu evankeliumi kukistaa väärän yliluonnollisuuden. Kohtaamme tänäänkin sekä rationalismia että okkultismia. Mutta edellisen
vaikutus on vähenemässä, koska ihminen ei elä yksin leivästä. Jälkimmäinen on
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nousemassa suureksi vaaraksi, koska sen keskellä ihmisille tarjotaan salaperäisiä
kokemuksia, parantumista ja yliluonnollisten voimien hyväksikäyttöä mutta erossa
elävästä Jumalasta. Meidän on voimakkaasti torjuttava shamanismi samalla muistaen, että Pyhän Hengen rakkaus etsii myös shamaanin pelastusta. Sydämen rakkaus Sergius Paulusta kohtaan puhui tuomion sanan Elymakselle.
Pimeyteen sidotun vapautuminen – esimerkki Japanista
Kansakoululaisena osallistuin lastenkokouksiin, joita Hiroshi Takahashi piti kodissaan. Eräänä jouluna kävin kerran myöskin kirkossa. Myöhemmin etäännyin kirkosta erinäisistä syistä.
Lukiolaisena kiinnostuin ennustelusta.
Tavoitteeni oli olla parempi kuin muut. Asiaa nyt ajatellessani elämäntapani oli hyvin itsekeskeistä. Sotkeuduin yhä syvemmälle ennustelun maailmaan. Päätin kaikki asiat ennustusten perusteella. Mikään muu ei herättänyt mielenkiintoani. Yliopistosta valmistuttuani valitsin työpaikan ennustuksen perusteella. Päädyin firmaan, jossa vallitsi voimakaan uskonnollinen ilmapiiri. Joka aamu töiden alussa rukoiltiin sen uskonnon jumalia ja sama toistui töiden
päätyttyä.
Muutamia vuosia myöhemmin sairastuin vakavasti. Rukoukset eivät parantaneet minua. Lopulta 31 vuoden iässä minut erotettiin työpaikaltani. Sen jälkeen elätin itseäni omistautumalla kokotoimiseksi ennustajaksi. Pääsin tämän ammatin harjoittajien joukossa varsin korkeaan asemaan. Mutta mitä enemmän jaoin ennustuksia ihmisille, sitä enemmän väsyin. Lopulta 33:n iässä en kyennyt enää siihen ja jouduin vuoteen omaksi.
Nuoruudesta asti olin etsinyt vastausta shinto-temppeleistä, buddhalaisuudesta ja useista
uususkonnoista, mutta mistään en saanut apua pikemminkin väsymykseni vain yltyi, sekä
fyysinen että psyykeen kuntoni vain paheni. Silloin mieleeni nousi ajatus, että ehkä lapsena
käymäni kirkon Jumala olisi se, jolta voisin saada jonkinlaista voimaa. Siksi kesäkuussa tulin jumalanpalvelukseen.
Virrenveisuu ja saarnat vaikuttivat minuun virkistävästi. Aloin osallistua aktiivisesti jumalanpalveluksien lisäksi myös rukouspiiriin ja vammaistyön tukipiiriin. Kerran sitten pastori
Ueda kertoi, että Raamattu kieltää ennustelun. Se oli minulle melkoinen shokki. Kristukseen
uskominenhan merkitsisi minulle siihenastisen elinkeinoni menettämistä. Ajattelin tosissani
lopettaa kirkossa käynnin, mutta en kyennyt tekemään niin, koska sain siitä uutta voimaa.
Elokuun 25. päivänä pastori Kubo tuli kirkkoon. Keskustelin hänen kanssaan ja hän rukoili
puolestani. Vähän myöhemmin pastori Kuba ehdotti pastori Uedan välityksellä, että menisimme yhdessä Inagawassa asuvan pastori Sekigan luo, koska tällä oli parantamisen armolahja. Niin sitten vierailimme kolmisin hänen luonaan. Minun puolestani rukoiltiin, että Saatanan antama ennustuksen henki poistuisi minusta ja että paranisin.
Aluksi rukous ei vaikuttanut mitään. Silloin pastori Sekiga kysyi minulta: ”Uskotko sinä
Jeesukseen?” Saadakseen apua asianomaisen tulee usko ja pyytää apua Jeesukselta. Mutta
minulla ei silloin vielä ollut uskoa. Kun kerroin sen pastorille, hän alkoi innokkaasti puhua
minulle Jeesuksesta auttaakseen minua uskomaan ja pääsemään osalliseksi pelastuksesta.
Mutta vaikka kuinka hän selitti, en ymmärtänyt Jeesusta ja pelastusta.
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Pastori arvioi tilanteeni uudelleen ja sanoi: ”Saatana estää häntä uskomasta. Puheet eivät tässä nyt riitä. Meidän on rukoiltava.” Niin pastorit Sekiga, Kubo ja Ueda kävivät rukoustaisteluun. Sen aikana jostain sydämeni syvyydestä nousi ääni: ”Älä usko Jeesukseen!”
Kun rukous päättyi, yhtäkkiä suuni alkoi kuin itsestään lausua: ”Jeesus Kristus on todellinen
Jumala.” Se oli merkillinen kokemus, jota en kykene selittämään. Sillä hetkellä tajusin täysin kirkkaasti ja koko sydämestäni, että Jeesus on tosi Jumala.
Kun tunnustin asian pastoreille, he iloitsivat suureen ääneen. Koko huone kaikui ”Halleluja,
halleluja” sanoista.
Sen jälkeen menin pastori Kubon kirkkoon. Ristin edessä tunnustin syntini ja lausuin uskontunnustuksen. Sanomattakin on selvä, että sinä päivänä tein myös päätöksen ottaa vastaan
kaste. Olen saanut käsittää yhä syvemmin, miten suurenmoinen Jeesus on. Olen todella kiitollinen, että saan tänään ottaa vastaan kasteen. (2002)
Entä sinä?
Oletko sinä jo päässyt pimeydestä vapaaksi? Ellet vielä, niin Herra kutsuu sinua tänään: Avaa sydämesi Jeesukselle! Tunnusta oma pimeytesi ja pyydä Herralta armoa ja sitä, että Hän ottaisi sinut omakseen. Jos niin uskot Jeesukseen, saat myös
maailman hienoimman tehtävän: Sinusta tulee Jeesuksen edustaja tässä maailmassa. Mikään ei ole merkityksellisempää kuin elää Hänelle nyt ja lopulta iankaikkisesti
Hänen kanssaan.
Jos tunnet jo Jeesuksen, Herra kysyy sinulta: ”Oletko valmis menemään sinne, mihin minä sinut haluan lähettää?” Jos vastaat kyllä, Herra avaa sinulle tien juuri niiden ihmisten luo, joille vain sinä voit evankeliumin jakaa.
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