Pyhän Hengen palveluksessa


= tulette olemaan minun todistajani, minun marttyyrini, Ap.t. 1:8



valmiit kärsimään - ”kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua”, Mk 8:34



”panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden”, Ap.t. 15:26

Kaikenlaisia ”tyyppejä”


4:13
• sivistymätön, ilman koulutusta,
• taitamaton, ei lahjakas, ”idiootti”, muiden mielestä…



Salaisuus?
• olivat olleet Jeesuksen kanssa, 4:13
• Jeesus tuli etsimään ja löytämään ihmisiä, sellaisia, joita muut eivät löytäneet eivätkä edes etsineet…

Ihmisiä Pyhän Hengen palveluksessa


”Ananas-niminen opetuslapsi”, 9:10
• Hänestä ei paljon kerrota, mutta hän sai auttaa Saulia uskoon
• Hänkin oli ollut Jeesuksen kanssa: Herra puhutteli häntä, näyssä
• Hän keskusteli Herran kanssa Saulista



Barnabas, ”lohdutuksen poika”, 11:22-24
•
•
•
•



hyvä mies, täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa
Seurakunnan lähetti hänet jatkamaan työtä
Hän ilahtui mitä Jumalan armo oli saanut aikaan
”jälkihoidon” merkitys!

Rode, palvelustyttö, 12:13,14
•
•
•
•
•

Hän oli yksi heistä, hän tunsi Pietarin äänen
Oli niin innoissaan ettei hän muistanut avata ovea!
”Tytön inttäessä”.. vaikuttaa aidolta…
Hän oli hyvin keskeinen henkilö koko prosessissa
Ns. Pienten ihmisten merkitys Pyhän Hengen palveluksessa

”Palveluksessasi, Herra!”


Filippos
•
•
•
•
•
•

Yksi diakoneista, joista sanotaan ”täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa”
8:4 Ne jotka näin olivat hajaantuneet, kulkivat seudulta toiselle ja levittivät evankeliumin sanaa.
Filippos tuli Samarian pääkaupunkiin ja julisti sen väelle sanomaa Kristuksesta
Filippos sai käsky: lähde etelään päin joka menee tielle, joka vie Jerusalemista Gazaan ja on autio.
Filippos lähti sinne.(usko tottelee)
Filippos sai auttaa valtion virkamiestä uskoon, ja kastaa hänet.

diakonit


Diakonit, 6:1-6 :”Hengen ja viisauden täyttämiä”
• taustalla erimielisyyksiä: kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hepreankielisiä siitä että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä
avustuksia jaettaessa
• ongelmasta tuli vahvuus
• tehtävien jako: apostolien tehtävät, diakonien tehtävät
• Hengen ja viisauden täyttämiä, täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä, täynnä armoa ja voimaa

Pyhän Hengen palveluksessa


Ei solisteja, ei sooloilua, vaan yhdessä seurakunnan kanssa,
– 8:14, kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, he
lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen
– 9:30 he veivät Saulin Kesareaan ja lähettivät hänet sieltä Tarsokseen
– 9:38, 10:8,
– 11.22-24, tästä kantautui tieto Jerusalemin seurakunnalle, ja seurakunta lähetti Barnabaksen Antiokiaan.
– 13:1-4, 15:33, 17:14, 19:22, 20:17

Pyhän Hengen palveluksessa olevat


työskentelivät usein pareittain,
•
•
•
•

3:1 Pietari ja Johannes
13:2 Barnabas ja Saul
16:1 Paavali ja Timoteus
16:19 Paavali ja Silas



vaikuttivat yhdessä muiden uskovien kanssa





olivat esimerkkejä seurakunnilleen, 20:35, mutta…
riitelivät myös, 15:37-39
Heillä oli aikaa ihmisille

• esim. 13:1-4, 15:33

- esim Paavali
• 1,5 vuotta korinttilaisten keskuudessa, 18:11
• 3 v Efesoksen seurakunnassa, 20:31
• Kolmen kuukauden missio Kreikassa 20:3

Työmenetelmät


Työmenetelmänä henkilökohtainen evankelioiminen
• ”opastaen itse kutakin teistä
• ”Yksinäinen ratsastaja” Gazan tiellä 8:27



keskustelun merkitys
•
•
•
•
•

keskusteli siellä ja puhui rohkeasti ja vetoavasti Jumalan valtakunnasta, 19:8
Paavali opetti ja keskusteli päivittäin Tyrannoksen koulussa, 19:9, ”dialogi”
Myös apologia - puolustuspuheita, Ap. t:ssa lähinnä henk koht puolustuspuheita
Pietari keskusteli Corneliuksen kanssa 10:27,
Paavali dialogissa: Ateenassa joka päivä torilla juutalaisten kanssa17:17,), Korintissa 18:4 myös töitä tehden, Efesoksessa juutalaisten
kanssa18:19, Troaksessa, 20:7 myös 20:11, 24:24, 26 (Felixin kanssa)

Puhuminen, keskusteleminen Ap. t:ssa
• Ainakin seuraavat verbit ilmaisevat puhumista ja keskustelemista Ap. t:ssa:
,
,
,
,
,
,
.

,

• Pietari ”puhuu” paljon, Paavali puhuu ja keskustelee,
• myös puolustuspuheita, lähinnä henkilökohtaisia, Pietarin ja Paavalin kirjeissä enemmän uskon
puolustamista
• Menetelmät kuulijoiden ehdoilla, ”formaatti” voi muuttua, sanoma ei muutu.

,

