
Jeesuksen tekojen jatko
Ap.t. 1:1-5

1. Edellisen kertomukseni, arvoisa Teofilos, 
kirjoitin kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja 
opettaa, 
2. aina siihen päivään asti, jona hänet otet-
tiin ylös, sen jälkeen kun hän Pyhän Hen-
gen kautta oli antanut käskynsä valitsemil-
leen apostoleille. 
3.  Heille  hän  myös  kärsimisensä  jälkeen 
monin kiistattomin todistein osoitti elävänsä, 

näyttäytyen heille  neljänkymmenen päivän 
aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. 
4.  Kun hän oli  yhdessä heidän kanssaan, 
hän käski heitä sanoen: "Älkää lähtekö Je-
rusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä 
on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. 
5.  Johannes  kastoi  vedellä,  mutta  teidät 
kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden 
päivien jälkeen."

Oletko sinä saanut Pyhän Hengen?
Oletko sinä saanut Pyhän Hengen? Miten se ilmenee sinun elämässäsi? Entä miten 
Pyhä Henki toimii seurakunnassa? 

Pyhän Hengen työ seurakunnassa
Tänä päivänä kysytään: "Kuka on Pyhä Henki? Mitä Pyhän Hengen saaminen mer-
kitsee? Mitä on Pyhän Hengen kaste ja täyteys?" Vastausten moninaisuus ja ristirii -
taisuus hämmentää helposti kyselijän. Ennen kuin lyömme lukkoon määritelmiä ja 
niiden valossa sitten luemme Raamattuamme, meidän kannattaa lukea Apostolien 
teot avoimin mielin ja kysellen, miten Pyhä Henki vaikutti alkuseurakunnan keskellä. 
Kun rukoilemme, että Pyhä Henki saisi meidät Herran käyttöön niin kuin apostolit ja 
alkuseurakunnan kristityt, myös käsityksemme Pyhän Hengen työn luonteesta syve-
nee ja selkiytyy. 

Apostolien teot kuvaa ensi sijassa Pyhän Hengen työtä seurakunnassa eli Pyhän 
Hengen työn yhteisöllistä luonnetta. Tämä alue on yksilöllisyyttä korostavassa länti-
sessä kristillisyydessämme pahasti laiminlyöty. Pyhä Henki ei voi täyttää ja käyttää 
omiaan tahtomallaan tavalla, elleivät he palaa seurakunnan alkuperäiseen yhteisöl-
lisyyteen ja yhteyteen. Toisaalta Pyhä Henki ei kuitenkaan tukahduta yksilöllisyyttä 
ja persoonallisuutta vaan pyhittää sen seurakunnan keskellä.  Pyhän Hengen va-
paus on totuuden hallintaa rakkauden siteissä.

Alkuseurakunnan kristityt ja apostolit olivat syntisiä mutta pelastettuja, Pyhän Hen-
gen pyhittävän työn alla olevia ihmisiä. Apostolien tekojen yhteisöllisen lähestymis-
tavan täydennykseksi tarvitsemme Jeesuksen opetuksen Pyhän Hengen työstä jää-
hyväispuheessaan ja Paavalin kirjeet. Niissä tulee esiin Pyhän Hengen keskeisin 
työ yksilön kannalta, uudestisyntymisessä ja pyhityksessä. Niissä näemme, millai-
seen taisteluun syntiä, lihaa, maailmaa ja sielunvihollista vastaan Pyhä Henki vie 
omansa, jotka hän saa pelastaa ja täyttää. Apostolien tekojen näkökulma on seura-
kunta, Kristuksen ruumis. Pyhä Henki tekee työtä seurakunnan keskellä: kasvun an-
tajana ja ylläpitäjänä, yhteyden ja rakkauden luojana, lähetysinnon ja -strategian 
johdattajana, julistuksen sisällön ja voiman antajana sekä puhtauden ja järjestyksen 
ylläpitäjänä.

Kun Apostolien teot puhuu yksityisten ihmisten pelastumisesta ja heidän vaellukses-
taan, tilannetta tarkastellaan silloinkin ikään kuin ulkoa päin, seurakunnan kokonai-
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suudesta käsin tapahtuvassa Pyhän Hengen työssä. Pyhän Hengen sisäinen työ 
kunkin uskovan sydämessä ja elämässä on tietenkin yhteisöllisen työn taustana. 

Pyhän Hengen täyttämä seurakunta tekee yhteistä työtä, julistaa evankeliumia ja 
saavuttaa yhteisiä voittoja. Yksilön pelastus ja pyhitys voi tapahtua vain seurakun-
nan yhteydessä. Lähetystyötä ei koskaan annettu yksilöiden vaan seurakunnan teh-
täväksi.

Pyhän Hengen vapaus
Apostolien teot korostaa Pyhän Hengen vapautta, jossa seurakunnat olivat itsenäi-
siä  ja  kehittyivät  Pyhän  Hengen  johdossa  ilman  välttämätöntä  kokonaisyhteyttä 
apostoleihin Jerusalemissa.  Apostolien varsinainen tehtävä oli antaa historiallinen 
todistus Jeesuksen ylösnousemuksesta eli siis Uuden testamentin kanoniset kirjat. 
Heidän toimintansa oli siis Jumalan ilmoituksen väline. 

Kirkkoa hallitsevaksi ja yhdistäväksi tekijäksi ei tarvita apostoleita tai heidän työnsä 
jatkajia, vaan Pyhässä Hengessä julistettu apostolinen sanoma. Vanhan ja Uuden 
testamentin sanoma riittää yhdistämään maailmanlaajan seurakunnan yhdeksi. Mi-
kään kirkolliskokous ei myöskään voi saada uutta ilmoitusta Jumalalta. Kirkollisko-
kousten tehtävä on vain jo saadun ilmoituksen soveltamisessa kulloiseenkin tilan-
teeseen. Jerusalemin kokous luvussa 15 antoi apostolisen ilmoituksen siitä, miten 
lakia ja evankeliumia tulee soveltaa siirryttäessä kulttuurista toiseen. Kokous ei siis 
ollut ensimmäinen yleinen kirkolliskokous, vaan ilmoitusta siitä, miten seurakunnan 
tulee lähetystehtäväänsä toteuttaa. 

Vaikka Pyhä Henki on toiminnassaan vapaa, hän on sitonut toimintansa apostolien 
kautta tallennettuun kirjalliseen sanaan. Apostolien teot yhdessä muun Uuden testa-
mentin kanssa tarjoavat riittävän ilmoituksen kristillisen seurakunnan hallintoon, elä-
mään ja yhteyden vaalimiseen. Seurakunnan yhteys perustuu samaan Herraan, sa-
maan kasteeseen ja samaan uskoon. Apostolien jälkeen ei tule enää mitään uutta il-
moitusta. Pyhän Hengen antamat virat ja armolahjat eivät myöskään edusta mitään 
uutta ilmoitusta, vaan niissä on aina kysymys ilmoitetun sanan soveltamisesta. 

Sisäinen ja ulkoinen sana
Jumalan ilmoituksena Apostolien teot ei kerro vain sitä, miten Pyhä Henki toimi al-
kuseurakunnassa, vaan myös sen, miten hän toimii koko sen kauden, joka alkoi hel-
luntaista ja päättyy Jeesuksen toiseen tulemiseen. Jos Jumala antoi alkuseurakun-
nan keskellä tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä, jotta ihmiset kallistaisivat korvansa 
pelastavalle evankeliumin sanalle, Kristus tekee samaa myös tänään. Jos Aposto-
lien teoissa evankeliumi pelasti ihmiset, se pelastaa myös tänään. Jos Herra puhui 
seurakunnalleen ja johdatti sitä silloin, hän tekee niin myös tänään. 

Kaikessa työssään Pyhä Henki on yhtä vapaa tänään kuin alkuseurakunnankin ai-
kana. Tämä ei tarkoita silti sitä, että Apostolien teot tukisivat oppia niin sanotusta si-
säisestä sanasta, jonka mukaan Pyhä Henki antaisi uutta ilmoitusta ja lisäisi jotain 
siihen, mitä hän alkuseurakunnan aikana teki. 

Pyhä Henki johti apostolit kaikkeen totuuteen Jeesuksen lupauksen mukaisesti an-
tamalla seurakunnalle täydellisen ja lopullisen totuuden Uuden testamentin kirjoituk-
sissa.  Johdattaessaan  omiaan  tänään  kaikkeen  totuuteen  Pyhä  Henki  vie  ai-
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noastaan yhä syvenevään Uuden ja Vanhan testamentin kirjoitusten ymmärtämi-
seen sitä mukaan kuin Raamatun ennustukset toteutuvat lopun ajassa. Mitään lisä-
totuutta ei enää tarvita. Kaikki Jumalan ilmoitus on jo annettu. Pyhä Henki vie kaik-
keen totuuteen siten, että hän kirkastaa Jeesuksen ja hänen Sanansa. 

Antaessaan ihmisen sisimpään esimerkiksi erilaisia hengellisiä kokemuksia, profe-
tioita ja johdatusta Pyhä Henki ei koskaan lisää mitään apostolien kautta saatuun il-
moitukseen eikä toimi ristiriidassa kirjoitetun Sanan kanssa. Kaikki, mikä hengelli-
sessä kokemuksessa on apostolisen sanan vastaista, on hyljättävä, vaikka se näyt-
täisi kuinka "hengelliseltä". 

Sillä myös sielunvihollinen lähestyy seurakuntaa ja tekee sen usein valkeuden en-
kelinä tarjoten uutta, täydentävää ja korkeampaa tietoa kuin Raamatun ilmoitettu 
sana. Uususkonnollisuuden voimakkaan nousun keskellä tämä vaara on erityisesti 
tänään tiedostettava maassamme. Ihmissydämissä vaikuttava Pyhä Henki on sito-
nut toimintansa ihmissydänten ulkopuoliseen kirjoitettuun Jumalan sanaan. Millään 
sisäisellä kokemuksella ei ole itseisarvoa. Kaikki sisäinen on asetettava ulkoisen sa-
nan arvovallan alle.

Apostolien synnit
Kun Jumalan Pyhä Henki antoi Uuden testamentin sanan apostoleilleen, hän itse 
huolehti  siitä, että heidän kirjoittamansa sana on erehtymätön ja luotettava. Uusi 
testamentti  on  Jumalan  täydellinen  ihme  itsessään  epätäydellisten  ja  syntisten 
apostolien kautta. Tämä ei silti tarkoita sitä, että esimerkiksi Apostolien tekojen ku-
vaamat  apostolien  omat  teot  olisivat  välttämättä  olleet  täydellisiä  tai  synnittömiä 
senkään jälkeen, kun he olivat saaneet Pyhän Hengen lahjan. 

Jumalan hallintavalta näkyy siinä, että silloinkin kun alkuseurakunnassa nousi nuri-
naa tai Paavali riiteli Barnabaksen kanssa, hän itse vaikutti niiden tekojen kautta ja  
toteutti omat suunnitelmansa. Apostolien teot – niin kuin muutkin Raamatun histo-
rialliset kirjat – on siis kuvatessaan apostolien ja muiden ihmisten virheitä ja syntiä 
Jumalan ilmoitusta ja totuuden sanaa.

Luukkaan evankeliumin jatko
Neljä evankeliumia kertovat kukin omasta näkökulmastaan, mitä Jeesus alkoi tehdä 
ja opettaa. Matteus kuvaa Jeesuksen Kuninkaana, Markus Palvelijana, Luukas Ih-
misenä ja Johannes Jumalana. Apostolien teot on Luukkaan evankeliumin jatke. 
Kirjoittaja on Pyhän Hengen inspiroima sama Luukas, vastaanottaja sama Teofilos 
ja sisältö sama Jeesus Kristus. 

Alkuseurakunnan historiaa
Kirja on kyllä nimensä mukaisesti myös kappale eräiden apostolien teoista. Sen ra-
joittuminen vain pieneen osaan apostolien toiminnasta kuuluu Pyhän Hengen me-
netelmään. Sen epätäydellinen historia sisältää täydellisen opetuksen ja järjestel-
män. Se on Jumalan ilmoittamaa kirkkohistoriaa. Se kertoo seurakunnan ensimmäi-
set askeleet ja osoittaa samalla periaatteet ja menetelmät, joiden varassa seurakun-
nan tulee aina vaeltaa. Se kertoo myös seurakunnan lankeemukset, tappiot ja Her-
ran voitot niidenkin keskellä. Kirjasta voimme oppia, mikä on seurakunnan merkitys 
ja tehtävä maailman historiassa.
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Kirja Pyhän Hengen työstä 
Tänä aikana kaivataan Pyhän Hengen uutta herätystä. Kirja kertoo ensimmäisistä 
herätyksistä Jerusalemissa, Samariassa, Antiokiassa ja Efesoksessa. Jumalan seu-
rakunnan historia on aina myös herätysten historiaa. Kirjan sivuilta näemme, miten 
sielunvihollinen hyökkää mitä erilaisimmilla tavoin seurakuntaa vastaan tukahdut-
taakseen sen kasvun. Kuitenkin se osoittaa meille, että Pyhässä Hengessä sielunvi-
hollisen rajuimmatkin hyökkäykset voidaan voittaa. Tänä aikana meillä on erityinen 
syy tutkia Apostolien tekoja.

Jeesuksen tekojen ja opetuksen jatko (1)
Apostolien teot on vielä enemmän. Heti ensimmäisessä jakeessaan se kertoo pää-
sisältönsä. Se on Jeesuksen tekojen ja opetusten  jatkoa. Me kohtaamme kirjassa 
ylösnousseen ja elävän Jeesuksen Kristuksen, joka on kärsimystensä kautta tehty 
täydelliseksi ja saattaa ihmisiä osalliseksi täydellisestä pelastuksesta. Seurakunta 
kokoontuu sen Herran Jeesuksen ympärille, jolla on yhä voima antaa anteeksi, pa-
rantaa, lähettää omansa ja varustaa heidät tehtävään maailman evankelioimiseksi. 
Hänen työnsä ja hänen opetuksensa jatkuvat Pyhässä Hengessä vapaana ajan ja 
paikan rajoituksista. 

Apostolien teoissa kuvataan ihmisen ja Jumalan, Jeesuksen Kristuksen pelastavaa 
työtä: Jeesus muokkaa omiaan hänen kaltaisuuteensa ja osalliseksi omasta juma-
lallisesta luonnostaan. Kertomus jää kesken, koska Herran työ jatkuu tänäänkin. Se 
tulee jatkumaan siihen täyttymykseen,  jolloin täydelliseksi  saatettujen seurakunta 
veisaa taivaan kirkkaudessa teurastetun Karitsan ylistystä.

Lähetyskäsky (2)
Ennen taivaaseen astumista Jeesus antoi opetuslapsilleen lähetyskäskyn. Luukas 
kirjasi sen muotoon: 
 "Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, 
ja parannusta syntien anteeksiantamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille 
kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja minä lähetän teille 
sen, minkä minun Isäni on luvannut. Mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes 
teidät puetaan voimalla korkeudesta." (Luuk. 24:46-49)

Lähetyskäsky antaa kristillisen seurakunnalle ja jokaisen yksittäisen uskovalle hei-
dän olemassaolonsa oikeutuksen ja  tehtävän tässä maailmassa ennen,  kuin  he 
pääsevät kirkkauteen Herran luokse ylistämään hänen pyhää nimeään. Luukkaan 
lähetyskäsky korostaa sitä sanomaa, joka on uskottu meille julistettavaksi ja todis-
tettavaksi. Se on evankeliumi, jossa Jumalan voima ilmestyy.

Nyt Apostolien tekojen alussa Luukas korostaa, että lähetyskäsky annettiin Pyhässä 
Hengessä. Kaikki kolme Jumalan persoonaa olivat läsnä, kun tämä tehtävänanto 
annettiin. Isä oli ottamassa vastaan taivaaseen astuvaa Poikaa ja Pyhä Henki ilmai-
si tahtonsa siitä, että kaikkialle maailmaan viedään sana syntien anteeksiantamuk-
sesta Jeesuksen täytetyn työn perusteella. Mekin olemme tänään Herran sanan to-
distajia ja vain Pyhän Hengen voimassa tehtävä on mahdollista toteuttaa. Mitään 
suurempaa tehtävää ei ihmisellä voi olla kuin julistaa evankeliumia ihmisten pelas-
tukseksi.
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Luotettava sana (3)
Samaan hengenvetoon Luukas korostaa meille, että evankeliumi ei ole vain jonkin-
lainen oppi, vaan se on sanoma historiallisesta maailman syntien lunastuksesta ja 
ylösnousemuksen voitosta. Se on uutinen Herran täysin valmiiksi saattamista teois-
ta, joiden merkityksen ihminen saa ottaa henkilökohtaisella uskolla vastaan. Avates-
saan sydämensä Herran pelastusteoille, ihminen saa syntinsä anteeksi ja yhteyden 
elävän Jumalan kanssa.

Jeesuksen ylösnousemuksen historialliset todisteet ovat niin varmat, että moni sel-
lainen, joka on yrittänyt osoittaa ne kestämättömiksi, on joutunut tutkimustensa tu-
loksena  myöntämään  niin  kuin  eräs  juutalainen  tutkija:  ”Jeesuksen  on  täytynyt 
nousta kuolleista.” Mutta sitten hän lisäsi: ”Mutta en silti usko sitä!” Historialliset to-
disteet eivät vielä johda ihmistä uskoon ja pelastukseen, ellei hän taivu tunnusta-
maan omaa syntisyyttään ja  tajua,  ettei  hänellä  ole  mitään muuta  pelastumisen 
mahdollisuutta kuin Jeesus.

Tulta maan päälle (4–5)
Luukkaan evankeliumissa Jeesus huokasi:  "Tulta minä olen tullut tuomaan maan 
päälle – ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minut on kasteella kas-
tettava – ja missä ahdistuksessa olenkaan, ennen kuin olen sen läpi käynyt!" (Luuk. 
12:49,50)

Mitä Jeesus kaikkein hartaimmin halusi tehdä? Hän halusi vuodattaa oman Henken-
sä omiensa ja seuraajiensa päälle. Hän halusi kastaa opetuslapsensa Pyhällä Hen-
gellä. (1:5) Juuri sitä varten hän kulki kärsimysten tien Golgatalle. Hän kuoli ja nousi 
ylös, jotta me saisimme syntimme anteeksi ja Pyhässä Hengessä uuden elämän, 
tulen sydämiimme.

Jumala antoi Pyhän Hengen Pojalleen Jeesukselle vuodatettavaksi kaiken lihan ylle 
sillä ehdolla, että ihmiskunnan synnit olisi sitä ennen sovitettu. Jumala saattoi jakaa 
Pyhän Hengen vain lunastetun ihmiskunnan päälle. Ensin Golgata sitten helluntai. 
Siitä  seuraa myös se,  että  ihmisen pelastuksessa Jumala lukee ensin Poikansa 
vanhurskauden syntisen hyväksi  eli  vanhurskauttaa hänet  Jeesuksen täydellisen 
elämän ja ristin uhrin perusteella. Siksi hän voi sitten vuodattaa oman Pyhän Hen-
kensä ihmisen sydämeen. Vaikka pelastuksessa tämä vanhurskautus uskon kautta 
Jeesukseen ja uudestisyntyminen, jossa ihminen saa Pyhän Hengen sydämeensä 
asumaa, tapahtuvatkin samalla hetkellä, niiden looginen järjestys on sama kuin Gol-
gatan ja helluntain. 

Herran teot ja opetus
Apostolien teot kertoo sekä Jeesuksen teoista että hänen opetuksestaan. Evanke-
liumin välittämisessä tarvitaan aina molempia. Tarvitaan todistamista Jumalan suu-
rista teoista. Hyvän opetuksen ja julistuksen lisäksi kaivataan kipeästi myös yksin-
kertaista omakohtaista todistusta Herran teoista. Paavali ei tässä kirjassa väsy ker-
tomasta omasta pelastumisestaan. Nytkin Herran oma saa toistaa elämänsä suurin-
ta ihmettä, sekä ylistää ja kiittää siitä elämänsä loppuun asti. Taivaassa siitä kiite-
tään sitten aivan loputtomasti. Todistus ei kuitenkaan vielä riitä. Tarvitsemme myös 
opetusta  Jeesuksen  tekojen  merkityksestä  ja  niiden  soveltamisesta  omaan  elä-
mään. 
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Tänäänkin  Herra  halajamalla  halajaa  antaa ihmisille  Pyhän Henkensä ja  täyttää 
omansa uudestaan Pyhällä Hengellä. Sitä on Jeesuksen työn jatko tänään.

Eri ilmaisut
Jae 5 puhuu Pyhällä Hengellä (tai Pyhässä Hengessä) kastamisesta, mutta heti jat-
kossa Jeesus lupaa, että ”Pyhä Henki tulee” hänen omiensa päälle. Helluntain ta-
pahtumassa luvussa 2 taas kerrotaan, miten lupaus toteutui  ja siitä käytetään il-
mausta ”he täyttyivät Pyhällä Hengellä”. Nämä kaikki kolme ilmausta viittaavat yh-
teen ja samaan tapahtumaan. Siksi on tärkeätä, ettei tietyistä Pyhän Hengen työn il-
maisuista tehdä liian pitkälle meneviä erotteluja. Pyhän Hengen työ on hyvin moni-
puolista, mutta ratkaisevaa on se, että kysymys on aina samasta Jumalan Henges-
tä, Persoonasta, joka tekee työtä meissä ja maailmassa. 

Esimerkki siitä, miten Pyhä Henki toimii sanan kautta
Rouva Sayo Daikichi  sai  löytää  Jeesuksen sairastuttuaan vatsasyöpään vuonna 
1982. Taivaan kirkkauteen hän pääsi 41-vuotiaana.

Ensi kerran tapasin hänet keväällä 1982 Tokushiman keskussairaalassa pari kolme 
viikkoa ensimmäisen syöpäleikkauksen jälkeen. Hänen veljensä vaimo oli silloisen 
seurakuntamme jäsen ja oli puhunut minulle hänestä. Lääkärit olivat kertoneet silloi-
seen japanilaiseen tapaan vain omaisille sairauden laadun ja sen, että syöpä oli le-
vinnyt jo niin pahasti, että hänellä olisi korkeintaan vuosi elinaikaa. Tiesin sen ja 
odottaessani sairaalan aulassa hänen tuloaan mietin kuumeisesti, mitä minun pitäisi  
hänelle puhua. Tiesin, että hän ei ollut kristitty eikä käynyt juuri koskaan kirkossa.

Kun hän astui luokseni, hämmästyin, sillä hän kertoi minulle kohdanneensa Jeesuk-
sen Kristuksen. Veljensä vaimon kehotuksesta hän oli vuotta aikaisemmin pannut 
ainoan lapsensa kristilliseen lastentarhaan, vaikka hän itse ei kirkossa käynytkään. 
Edellisenä jouluna tytär oli joutunut joulunäytelmässä esittämään enkelin osaa. Hä-
nen vuorosanansa kuuluivat: 
"Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle  
kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin 
kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä 
makaamassa." (Luuk. 2:10-12) 

Äiti harjoitutti sanoja niin usein, niin että hänkin oppi ne ulkoa. Näytelmä meni mu-
kavasti  ja asia unohtui,  kunnes hänen kuntonsa alkoi  horjua muutama kuukausi 
myöhemmin ja hän joutui tutkimuksiin ja lopulta lääkärit päättivät, että on suoritetta-
va leikkaus. Leikkausta edeltävänä iltana hänen sydäntään ahdisti pelko ja levotto-
muus. Mutta yllättäen ulkoa opittu jouluevankeliumi muistui hänen mieleensä ja sa-
noin kuvaamattomalla voimalla Jumalan Henki  vakuutti  hänelle:  "Älä pelkää".  Yli  
ymmärryksen käyvä Jumalan rauha täytti hänen sydämensä. Hän tajusi, että hän oli  
kohdannut Jeesuksen. 

Runsaan kuukauden kuluttua hän pääsi sairaalasta ja alkoi innokkaasti käydä kir-
kossa, aloitti kasteopetuksen. Hänet kastettiin seuraavana jouluna. Joka kerta tava-
tessamme keskustelimme taivaasta ja Herran valmistamasta lopullisesta pelastumi-
sesta ruumiin ylösnousemuksessa.
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Neljä vuotta kului ja sitten syöpä uusiutui. Hänelle suoritettiin toinen leikkaus. Hän 
alkoi tekemään käytännöllisiä valmisteluja kuolemansa varalta. Hän laati testamen-
tin, jossa hän toivoi,  että hänen miehensä ja tyttärensäkin tulisivat pelastuksesta 
osallisiksi ja samaan taivaaseen kuin hänkin.

Puolivuotta kului ja hän joutui kolmannen kerran sairaalaan. Nyt todettiin, että sai-
raus oli levinnyt jo niin laajalle, että korkeintaan viikko tai pari olisi elinaikaa jäljellä.  
Oltiin loppu suoralla.  

Ensimmäinen viikko sujui aivan hämmästyttävän sydämen rauhan vallitessa. Kun 
syöpäosaston monet potilaat rukoilivat epätoivoissaan epäjumalia, hänellä oli rauha. 
Mutta kun toinen viikko alkoi, tapahtuikin romahdus. Usko alkoi horjua, piinallisia ky-
symyksiä nousi  esiin,  ja joitakin selvittämättömiä asioita jälkeen jäävien ihmisten 
kanssa pulpahti esiin. Sielunvihollinen teki viimeisen rajun hyökkäyksen Jeesuksen 
omaa vastaan viimeisissä kiusauksissa. 

Kolme päivää hän oli tajuttomana ja hetkeksi hänen sydämensäkin pysähtyi, mutta 
hänet saatiin elvytetyksi uudelleen eloon. Tuona aikana hän kuitenkin alkoi yllättäen 
laulaa kovalla äänellä ylistystä Herralle. Hän palasi sitten tajuihinsa, ja kertoi, että 
Herra oli näyttänyt hänelle taivaan. Hän kertoi myös miten sanoin kuvaamattoman 
todellinen ja ihmeellinen taivas oli. Kaikki epäilyt haihtuivat ja rauha palasi hänen 
sydämeensä. Kun kaikki näytti romahtavan, Jumala näytti hänelle taivaan. 

Hän sai vielä noin puolen vuoden jatkoajan ja kaksi viikkoa ennen hänen kuole-
maansa hänen miehensä ja tyttärensä kastettiin hänen potilashuoneessaan. (1987)

Entä sinä?
Jos kyselet, asuuko sinussa Pyhä Henki, vastauksen löydät lukemalla sydän avoin-
na Raamatun sanaa. Jos sanasta aukeaa sinulle, että Jeesus kuoli ja kärsi juuri si-
nun omiensyntiesitähden ja nousi kuolleista juuri sinua varten, se kertoo, että Pyhä 
Henki asuu sinussa. Pyhä Henki kirkastaa meille Kristuksen ja Hänen työnsä. Sa-
malla Pyhä Henki haluaa liittää sinut seurakunnan yhteyteen. Tiivistettynä asian il-
maisee Pietari helluntaisaarnansa jälkeen:

"Kääntykää (tehkää parannus), ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuk-
sen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sil-
lä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ket-
kä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." (Ap.t. 2:38-39)
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