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Luentosarja Apostolien teoista 
Henrik Perret 18.4.2006  

 
 
Pyhä Henki ja me 
 
Missä mennään? Siitä kysymyksestä lähdettiin liikkeelle tammikuussa kun aloitettiin. Missä 
mentiin? Missä mennään? Missä menet? Onko mitään muuttunut? 

 
1. Pyhän Hengen teot: turisti vai todistaja? 
 

 Jokaisessa ihmisessä meneillään oikeudenkäynti 

 Pyhä Henki on Puolustaja,  

 Olemme todistajia, jos ja ”kun Pyhä Henki tulee teihin” 

 Pyhä Henki tekee: painopiste tekemisessä, Pyhä Henki vaikuttaa (  = aktio, 

funktio)  

 Vastuunkantaja 

 Pyhä Henki valitsi Euroopan… 

 
 
2. Pyhän Hengen sanoma 
 

 Puheperikoopit ovat räätälöityjä: eri tavalla juutalaisille, pakanoille, tavalliselle 
ihmiselle  

 Kärkenä aina sanoma Jeesuksesta! 

 Identifikaatio ja konfrontaatio: yhteyden luominen ja sanoman välittäminen 

 Samanlaisuutta ja erilaisuutta 

 Elämä on julistusta 
 
 
3. Pyhän Hengen lahja 
 

 Lahjan edellytyksenä Jumalan sanan julistaminen 

 Room. 10:13–17 

 Pelastushistoriaa ja opetusta: erikoistilanteet ovat erikoistilanteita! 

 Pyhän Hengen lahja yhdistää kaikki jäsenet 

 Pyhän Hengen lahja = Pyhällä Hengellä kastamista 

 UT:n Pyhää Henkeä koskevat imperatiivit 

 Armolahjat: jokaiselle jokin lahja 
 
 
4. Pyhän Hengen palveluksessa 
 

 Kaikenlaisia tyyppejä 

 Ei solisteja, ei sooloilua, vaan yhdessä seurakunnan kanssa 

 Usein pareittain – mitä opimme siitä tänään? 

 Menetelminä puheet ja keskustelut 

 Yksilön merkitys 

 Tavallisia ihmisiä 
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5. Pyhän Hengen vastustajat 
 

 Omat intressit, itsekkyyttä 

 Erilaisuus pahan palveluksessa 

 Huijareita, hajaannus 

 Vaino, marttyyrius 

 Miten vastustajat voitetaan? Yhteinen rukous, yhteinen usko, uskomalla 
Kristukseen! 

 
 
6. Pyhän Hengen yhteys 
 

 Yhteys on osallisuutta, emme elä itsellemme: 2. Kor. 5:14–15 

 Yksi sydän ja yksi sielu: ilmenemismuodot vaihtelivat, Henki sama 

 Ap. t. 2:42 – pyhäin yhteyden avain 

 Olivat yhdessä, keskustelivat, jakoivat informaatiota, auttoivat toisiaan 

 Inklusiivisuus, avoimuus mutta eksklusiivinen sanoma 
 
 
7. Täynnä Pyhää Henkeä 
 

 Deskriptiivinen  sekä didaktiivinen aineisto 

 Kaste on hetkellistä, täyttyminen jatkuvaa 

 Kaikki yhdessä Hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi (1. Kor. 12:13) 

 Karismaattinen, kaikki uskovat ovat karismaattisia 

 Vaeltakaa Hengessä 

 Täyttykää Hengellä 

 Kolme tärkeää periaatetta: totuuden objektiivisuus, erilaisuuden hyväksyminen, 
Kristus-keskeisyys 

 ”Jeesus + sekä Jeesus –” 
 
 
8. Pyhä Henki ja pyhät kirjoitukset 
 

 ”Pyhä Henki Daavidin suulla” 

 ”on kirjoitettu” 

 Jumalan Sanan inspiraatio ja ekspiraatio 

 Pyhä Henki ja ulkonainen sana 
 

Uskonpuhdistaja korosti jatkuvasti Hengen suvereenisuutta, mutta piti samalla lujasti kiinni siitä, että 
Henki toimii vain ulkonaista Sanaa käyttäen. Ulkonaiset asiat kulkevat edellä, sisäiset jäljessä. Tämä 
järjestys on Lutherin mukaan tärkeä. Se johtuu siitä, että Pyhä Henki käy ihmisen oman toiminnan 
edellä. Jumalan järjestys käännetään väärinpäin, jos väitämme, että ihmisen "sisäinen henki" tekee 
Sanan eläväksi. Näin hurmahenget tekevät. 

Ulkonainen Sana tulee ensin ja antaa uskon sydämeen. Jos järjestys on käänteinen, niin että 
aloitetaan sisäisellä, joudutaan hurmahenkisyyteen. Kun sisäinen "sana" temmataan irti ulkoisesta 
Sanasta, on kyse juuri hurmahenkisyydestä. (Leif Erikson STI 22.03.2006) 
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9. Pyhän Hengen voima 
 

 Jeesus  puhui Jumalan valtakunnasta 

 Poliittinen harha: Herra, onko nyt tullut se aika… 

 ”pietistinen” harha: Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle.. 

 Jumalan valtakunnan, evankeliumin intressit 

 Auttaa jaksamaan, voittamaan, kestämään 

 Evankeliumi on Jumalan voima 
 
 
10.  Pyhän Hengen johdatus 
 

 Pyhä Henki on Jumala 

 Pyhä Henki on persoona ja elävä subjekti 

 Pelastus on Pyhän Hengen päänäkökulma 

 Järki ja Henki 

 Raamattu opettaa: ”Jumala puhuu sen kautta minkä on puhunut” 

 Rukous ja johdatus 

 Uskovien konsensus 

 Kokemus ja kristillinen kasvu 

 Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden (Ps. 23:6) 
 
 
 
Keskustelua ja kysymyksiä! 
 

 
VENI, Creator Spiritus, 

mentes tuorum visita. 
 
 
 
 
 


