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Pyhän Hengen lahja


Ap. t. 2:38 Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen jotta syntinne
annettaisiin anteeksi. Silloin saatte lahjaksi Pyhän Hengen.



Ap. t. 8:20 Mutta Pietari sanoi hänelle: Kadotukseen joudut rahoinesi, kun luulet, että Jumalan
lahja on rahalla ostettavissa!



Ap. t. 10:45 Kaikki Pietarin mukana tulleet juutalaiset uskonveljet ihmettelivät sitä, että Pyhän
Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoihin;



Ap. t. 11:17 Jos siis Jumala silloin, kun heistä tuli Herraan Jeesukseen uskovia, antoi heille
samanlaisen lahjan kuin meille, mikä olin minä estämään Jumalaa?

Ap. t. 2:38




Ap. t. 2:38: Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta
syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin saatte lahjaksi Pyhän Hengen.
Viisi käsitettä:




kääntyminen,”pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan luo (Ap. t. 26:18), vanha
KR: tehdä parannus (kaksi suuntaa: pois – luo)
kaste, pass. imp. aor. (anna kastaa itsesi, käsky passiivi muod., huom, yksikössä, vaikka
muut verbit monikossa!)



Jeesuksen Kristuksen nimi, korostaa Jeesuksen läsnäoloa, liittämistä Jeesukseen



syntien anteeksisaaminen, aina yhdessä uskon ja kääntymisen kanssa



Pyhän Hengen lahja = lahjaksi Pyhä Henki, eri asia kuin Pyhän Hengen lahjat eli
armolahjat

Jeesuksen Kristuksen nimeen
 Hänen arvovallallaan
 tiedostaen Hänen väitteensä
 hyväksyen Hänen oppinsa
 liittymällä Hänen palvelukseensa
 luottaen Hänen ansioihinsa

Lahjan edellytykset


Evankeliumin julistus: Ap. t. 2:14–36



Kuuleminen (”kuullessaan tämän”)




Pisto (pistää, puukottaa) Jumalan Hengen vaikutus
Lupaus j. 39
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vrt. Paavalin näkemys Room. 10: 13–17




”Jokainen joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu”



Kuinka voivat huutaa avukseen sitä johon eivät usko?



Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet?



Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista?



Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty?

Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana

Ap. t. 8:20


Ap. t. 8:19, 20 (Simon:) Antakaa minullekin tuollainen valta, että kenen päälle panen käteni,
se saa Pyhän Hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle: Kadotukseen joudut rahoinesi, kun luulet,
että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa!
 Pyhän Hengen lahjan saivat ne, joiden päälle apostolit panivat kätensä


Pyhän Hengen lahjaa ei voi ostaa rahalla



Simon oli tullut uskoon ja kastettu (8:13)



Nähdessään suuret ihmeet ja voimateot, joita Filippos teki, hän oli hämmästyksestä
suunniltaan.

Ap. t. 8:14–17



Samarialaiset olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan, 8:14
Ihmeitä oli tapahtunut:



Monet vapautuivat saastaisista hengistä, jotka lähtivät kovalla äänellä huutaen (Mark.
1:26, Luuk. 7:22), 8:7
Monet halvaantuneet ja rammat paranivat, 8:7



Kaupungin täytti ilo ja riemu (vrt. Room. 14:17)



Suuret ihmeet ja voimateot, 8:13



Noituutta harjoittanut Simon tuli uskoon





Henki ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä, 8:16



Heidät oli ainostaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen 8:16



Apostolit rukoilivat että samarialaiset saisivat Pyhän Hengen, 8:15



MITÄ!?


Tilanne ei vastaa sitä mitä kasteesta ja Pyhästä Hengestä opetetaan



Erikoistilanne



”rajanylityspaikka” vrt. 1:8



Kasteen vaikutus hidastettu, Jerusalemin apostolien ”valvonnassa”

Ap. t. 10:45


Ap. t. 10:45 Kaikki Pietarin mukana tulleet juutalaiset uskonveljet ihmettelivät sitä, että Pyhän

3
Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoihin;





Pyhän Hengen vuodattaminen tapahtui Jumalan toimesta
Pakanoiden ”valinta” oli ennustettu Joelin kirjassa: Tämän jälkeen on tapahtuva, että
minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Joel 3:1
Ei sijaa tulkinnalle!

Ap. t. 11:17




Ap. t. 11:17 Jos siis Jumala silloin, kun heistä tuli Herraan Jeesukseen uskovia, antoi heille
samanlaisen lahjan kuin meille, mikä olin minä estämään Jumalaa?
Henkikaste ja vesikaste (sanaa henkikaste ei mainita UT:ssa)


Johannes kastoi vedellä, Jeesus Pyhällä Hengellä



Henkikaste on 1. Kor. 12:13 mukaan = kaste, kaikkia kristittyjä yhdistävä kaste




UT:ssa kuudessa kohdassa puhutaan Hengellä kastamisesta: Mt. 3:11, Mk 1:8, Lk.
3:16, Jh. 1:33, Ap. t. 1:5, 11:15–17 sekä 1. Kor. 12:13: Meidät kaikki, olimmepa
juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja
sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä
sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa
juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa
Henkeä.

Ap. t. 19:1–7


Kysymys erittäin erikoinen: saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?



Vrt. Jeesuksen keskusteluun Nikodemoksen kanssa (Joh. 3)




Opetuslapset eivät olleet saaneet Pyhää Henkeä
Eivät olleet edes kuulleet Pyhästä Hengestä



Heidät oli kastettu Johanneksen kasteella, ei Kristuksen nimessä (19:3)



Eivät oikeasti tunteneet Jeesusta (19:4)



Heiltä puuttui kaste, usko, Pyhä Henki, Kristuksen tunteminen



Efesoksen opetuslapset eivät ole seurakuntalaisen ”prototyyppejä”



Apostolinen siunaus, vahvistaminen

Mitä opimme?


Pyhä Henki yhdistää ruumiin kaikki jäsenet



Se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa. Room. 8:9



Opin pohjana ja perustana on aina mitä OPETETAAN, ei niinkään, mistä kerrotaan.



Pyhän Hengen saaminen ja Pyhällä Hengellä kastaminen ovat sama asia. Jeesuksen
toiminnalle on ominaista että se on juuri että Hän kastaa Pyhällä Hengellä.



Pyhä Henki on persoona, sen tähden Pyhä Henki joko asuu tai ei asu ihmisessä.



UT kehottaa meitä Paavalin sanoilla: Täyttykää Hengellä (Ef. 5:18)



”Pyhä Henki voi saada enemmän sijaa meissä”



Pyhän Hengen saamiseen voi liittyä voimakkaitakin kokemuksia

4


Pyhän Hengen armolahjat annetaan niille, joille on annettu Pyhän Hengen lahja.

