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Pyhän Hengen yhteys


Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä
yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat.



Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja
rukouksissa. (KR 1938)



And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of
bread, and in prayers.



Ap. t. 2:42:

Pyhän Hengen yhteys


Yhteys

=
= yhteys, osallisuus



1. Kor. 10:16

malja, jonka siunaamme, yhteys Kristuksen
vereen, leipä …yhteys Kristuksen
ruumiiseen



2. Kor. 6:14

mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä?



2. Kor. 13:13

Pyhän Hengen yhteys, osallisuus



Fil. 1:5

osallisia evankeliumiin, ”olette mukana”




1. Joh. 1:3
Room. 15:26

yhteys meihin, yhteys Isään ja hänen Poikaansa
”yhteinen lahja”,



2. Kor. 8:4

yhteinen rakkaudentyö,

Pyhän Hengen yhteys


Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä
yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat, 2:42.



Seurakunta (= he) pysyivät (
= antautua johonkin, jatkaa jossakin, olla
läheisessä yhteydessä johonkin): apostolien opetuksessa (
= mitä on opetettu,
opetetaan, oppi).




Järjestys: Jumalan Sana (julistus) → seurakunta → yhteys
Yhteys: 2:42–47, 4:32–37: yksi sydän ja yksi sielu, kaikki oli heille yhteistä. Ei pelkästään
hengellistä yhteyttä, vaan myös arkielämän jakamista!
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Yhteyden merkit


Uskovat pysyivät, jatkoivat, pitivät kiinni, päivästä päivään; jatkuvuutta, uskollisuutta



Opetuksen/julistuksen tärkeys: apostolien sanoma





He ”mursivat yhdessä leipää” - Herran Pyhä Ehtoollinen, vrt. ”yhteys Kristuksen ruumiiseen,
vereen”
He rukoilivat: tarkemmin ”rukoukset” tai ”rukoushetket”
vrt. 3:1 rukoushetken aika, yhdeksäs tunti, rukoushetki myös liturgisessa mielessä; yhteinen
rukous temppelissä

Pyhän Hengen yhteys = olivat yhdessä


Uskovat pysyttelivät yhdessä (2:44), joka päivä he kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan…
(2:46)



Uskovat pitivät yhtä (5:12)
Kaikki oli heille yhteistä, he myivät talonsa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen
mukaan kuin kukin tarvitsi 2:44, 45; 4:32
myös taloudellista vastuuta toisistaan








Jerusalemin seurakunnasta kerrotaan taloudellisesta vastuusta, mahdollisesti myös muualla,
mutta asenne tärkeintä: ”kaveria ei jätetä”
Olemmeko valmiit auttamaan myös ei-hengellisissä asioissa?

Pyhän Hengen yhteys = myös informaation jakamista…


Pietari pyysi heitä ilmoittamaan Jaakobille ja muille veljille, mitä oli tapahtunut, ja sitten hän
lähti pois ja meni toiseen paikkaan. 12:17



Perille saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, että Jumala oli heidän
kauttaan tehnyt suuria tekoja ja että hän oli muillekin kuin juutalaisille avannut uskon oven.
14:27



Antiokiaan saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja antoivat kirjeen veljille. Kirje
luettiin, ja sen rohkaisevat sanat ilahduttivat kaikkia. 15:30,31





Informaation puute, ”paitsioon jääminen”, saattaa olla vahingollista yhteydelle (ei A- ja Bluokan jäseniä)
Pitivät yhteyttä myös muihin seurakuntiin, 18:22, 27

Pyhän Hengen yhteys = keskustelemista


Keskusteli opetuslasten kanssa vielä pitkään, 20:7, 11



Keskustelivat, väittelivät, riitelivät 15:2, 6, 12, 38, 39



Rohkaisivat, kehottivat, 9:31 (

)13:43, 14:22, 16:40
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Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, Hepr. 3:13
Miksi ”joka päivä”?

Pyhän Hengen yhteys = esirukousta


Pietari pidettiin vangittuna, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumala hänen
puolestaan, 15:2



Paavali ja Silas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa, 16:25, 14:23,



Yhteinen rukous, 1:14, 2:42



Rukoileva seurakunta: yhdessä ja erikseen Paavali (20:36), Cornelius (10:2), profeetat ja
opettajat Antiokian seurakunnassa (13:3)

Pyhän Hengen yhteys = rakkautta


itkivät, syleilivät, suutelivat, tunsivat tuskaa, 20:37, 38,




nähdessään heidät Paavali kiitti Jumalaa ja sai lisää rohkeutta, 28:15
Tunnettuaan Pietarin äänen tyttö ilahtui niin, että portti jäi häneltä avaamatta.



Usein luemme esim.: he pyysivät häntä jäämään (10:48, 18:20)



Uskovat olivat riippuvaisia toisistaan,



Armolahjoja on ”monenlaisia”,
variety, distribution, difference

= jako, moninaisuus, toisiaan täydentäviä, variation,

Kasvava kirkko (Sahlbergin ”teesit”)


kaikille avoin, inklusiivinen yhteys



joka välittää hädässä olevista ihmisistä



jolla on elävä yhteys, keskinäistä rakkautta



Kristus-keskeinen
jolla on puhdas elämä



joka on valmis kärsimään uskonsa tähden



rukoileva kirkko on kasvava kirkko



maallikoiden kirkko, yhteisen pappeuden kirkko



riippuvainen Pyhän Hengen voimasta



