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Täynnä Pyhää Henkeä 

 
– 1:5 Teidät kastetaan Pyhällä Hengellä  

– 1:8 saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin 

– 2:4 He tulivat täyteen Pyhää Henkeä 

– 2:17 minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin 

– 2:18 palvelijoihini ja palvelijattariini minä vuodatan Henkeni niinä päivinä 

– 4:31 he kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. 

– 6:3 seitsemän hyvämaineista miestä, jotka ovat Hengen ja viisauden täyttämiä 

– 6:5 he valitsivat Stefanoksen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä 

– 7:55 Mutta Pyhää Henkeä täynnä Stefanos nosti katseensa taivasta kohti 

– 9:17 Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit Pyhästä Hengestä 

– 10:44 Pietarin vielä puhuessa laskeutui Pyhä Henki kaikkiin 

– 10:45 juutalaiset uskonveljet ihmettelivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin 

– 11:15 Ja kun aloin puhua, laskeutui Pyhä Henki heihin niin kuin alussa meihin. 

– 11:16 teidät kastetaan Pyhällä Hengellä 

– 11:24 Hän oli hyvä mies, täynnä Pyhää Henkeä 

– 13:52 mutta opetuslapset olivat täynnä iloa ja Pyhää Henkeä 

– 15:8 Jumala----osoitti hyväksyvänsä heidät vuodattaessaan Pyhän Hengen heihin 

– 19:6 kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä tuli heihin, ja he puhuivat kielillä. 

 

 
Teologinen lähtökohta: 
 

• Deskriptiivinen aineisto 

• Didaktiivinen aineisto 
 

• Teidät kastetaan Pyhällä Hengellä 

• He tulivat täyteen Pyhää Henkeä 

• Teidät kastetaan – Pyhän Hengen teko 

• Pyhän Hengen kasteen seurauksena, he tulivat täyteen Pyhää Henkeä 

 
Pyhän Hengen ”kaste” 
 
• UT:ssa ei käytetä kaste-sanaa (tässä yhteydessä), vaan UT puhuu verbillä: teidät kastetaan, 

hän kastaa Pyhällä Hengellä 
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• Kaste on hetkellinen tapahtuma, täyttyminen jatkuvaa 
 
• Kastetta ei voi toistaa 
 
• Pyhän Hengen kaste = normaali tila, kaikkia kristittyjä yhdistävä 
 
• sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, (KR 1938) 1. Kor. 

12:13 

• 

 

 

Jeesus, Kastaja… 
 
• Teidät kastetaan Pyhällä Hengellä,  Ap.t. 1:5 
• Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, 11:16 
• Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella, Matt. 3:11 
 

• Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä 
Hengellä, Joh. 1:33 

• Jeesuksen toiminnalle on ominaista että Hän kastaa (pres.) Pyhällä Hengellä. 
• Paavalin mukaan Pyhällä Hengellä kastaminen YHDISTÄÄ: sillä me olemme kaikki yhdessä 

Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, (KR 1938) 1. Kor. 12:13 
• 1. Kor. 12 kertoo Pyhän Hengen kasteesta samoin termein kuin vesikaste (kristillinen kaste). 

Vesikaste, usko, Pyhä Henki muodostavat kasteessa kokonaisuuden.  
 

 
Täynnä Pyhää Henkeä 
 

• Vaikka Ap. t. puhuu Pyhällä Hengellä täyttymisestä sanoilla ”hän oli täynnä Pyhää Henkeä”, 
UT:ssa Pyhällä Hengellä täyttyminen on jatkuva tila. 

• ”Antakaa Hengen täyttää itsenne”  
  

• Kyse on pres. passiivin imperatiivista, eli jatkuvasta prosessista! 

• Normaali tila, kaikkia uskovia yhdistävä ja koskeva todellisuus (Ap. t. 6:3,5) 

• Tehtävää varten, esim. Johannes Kastaja (Luuk. 1:15–17) tai Paavalista (9:17) 

• Sakarias, Luuk. 1:67 

 
”Karismaattinen”? 
 
• Kharisma tarkoittaa armolahjaa, ja sitä käytetään sekä yksikössä että monikossa. 
• Jumalan armosta ( ) kaikkien rikkomusten seuraukseksi tulikin vapauttava tuomio (vrt. 

KR 1938: mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi.) 
 

• Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama, 1. Kor. 12:4 
• …yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo, 1. Kor. 12:11 

• Jokainen kristitty on karismaattinen, se on kaikkia uskovia YHDISTÄVÄ todellisuus. 
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Vaeltakaa Hengessä… 
 
• Älkää tuottako surua Jumalan Pyhälle Hengelle--- 
 

• Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Ef. 4:30–
31 

 

• Antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luotanne haluja. 
Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha.  

 

Lihan teot ja Hengen hedelmä 
 
Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat:  
 
• siveettömyys (haureus KR 1938), saastaisuus, irstaus 
 
• epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, 

eripuraisuus, lahkolaisuus,  
 
• kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin 

varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. 
 
 
Mutta Hengen hedelmä on  
 
• rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys,  
 
• ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus,  
 
• lempeys ja itsehillintä. 
 
 
 

Pyhän Hengen täyteys 
 
• Täyttykää Hengellä 
 

– veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa 
täydestä sydämestä Herralle 

 
– Kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

nimessä 
 

– Alistukaa toistenne tahtoon, Kristusta totellen (Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset 

Kristuksen pelossa, Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle …) 

 
 
Ef. 5:18–25 
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• PARTISIIPPI voidaan kääntää kahdella tavalla: 

– veisaamalla, soittamalla, laulamalla, kiittämällä, alistumalla 
– niin että veisaat, soitat, laulat, kiität, alistut 

 

 
Kokemuksista 
 

• Ymmärrettävä opetuksen valossa 
 

• Esimerkit ovat esimerkkejä 
– ainutlaatuisia 
– Pelastushistoriallisia 
 

• Henki ja Sana: Joh. 6:63 
 

• Ottakaa Pyhä Henki, Joh. 20: 22 

 

 

Kolme tärkeää periaatetta 
 

• Totuuden objektiivisuus 
• Kristus-keskeisyys 
• Erilaisuuden hyväksyminen 

 

• Jeesus + 
 

• Jeesus - 
 

• Solus Christus – yksin Kristus! 
 
 
 


