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1 A.  KRISTITYN ITSETUNTO JA IDENTITEETTI   

Tapani Suonto 

Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, 
uusi on sijaan tullut.  Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa 
Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.  Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti 
maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen 
sanan.  Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. 
Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. (2 Kor.5:17-20) 

1) ITSETUNTO 
Itsetunnon tulee olla Kristuksessa. Ei siinä, mitä me olemme vaan siinä, mitä Hän on.  
Sentähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen 
lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. (2 Kor.5:16) 

2) IDENTITEETTI 
Meidän kaikkien identiteettiä muovaa voimakkaasti ympäröivä maailma. Pyhä Henki haluaa 
kasvattaa meille uuden, Jeesuksen opetuslapsen identiteetin. 
sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. (1 Joh.4:17) 

Oikea identiteetti on aina hyvä ja sovelias. Jos koet, että se on liian raskas, silloin joku on lisännyt 
siihen vierasta iestä. Siihen sielunvihollinen pyrkii jokaisen Jumalan lapsen kohdalla. 
Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; 
niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on 
keveä." (Matt.11:29-30) 

Pohdittavaksi 

Kristityn itsetunnon tulee olla Kristuksessa. Millä tavalla se on toetutunut sinun kohdallasi? 

Määrittele omin sanoin, millainen on oma kristityn identiteettisi.  
Oma uskonkäsitys on tärkeä osa minuuttasi. 

Rukoile, että tämä opetuslapseuskoulu saa olla vahvistamassa itsetuntoasi ja muokkaamassa 
identiteettiäsi kristittynä. 
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1 B.  KAKSI KUNINGASTA 

Tapani Suonto 

Lue 1 Moos.14:11-24 

Ja he ottivat Sodomasta ja Gomorrasta kaiken tavaran ja kaikki ruokavarat ja menivät matkaansa. 
Ja lähtiessään he ottivat mukaansa myöskin Lootin, Abramin veljenpojan, ja hänen omaisuutensa; 
hän näet asui Sodomassa. (1 Moos.14:11) 

Abraham lähtee taisteluun pelastaakseen sukulaisensa Lootin. Palatessaan sotaretkeltä hän kohtaa 
kaksi kuningasta, Jerun kuninkaan ja Sodoman kuninkaan.  
Ensin tulee Jerun kuningas. (Jeru tarkoittaa Jerusalemia.) Hänen nimensä on Melkisedek. 
Sen jälkeen tulee Sodoman kuningas, joka edustaa tämän maailman rappiota ja moraalittomuutta. 

Jokainen Jumalan lapsi joutuu kohtaamaan nämä kaksi kuningasta. Melkisedek edustaa tulevaa 
Kristuksen valtakuntaa, Sodoman kuningas tätä maailmaa ja sen rappiota. 

Jumala haluaa tehdä meistä täysin itsestään riippuvaisen. Sodoman kuningas haluaa omilla 
tarjouksillaan eksyttää meidät tuolta tieltä. Mutta jos se ei siihen kykene, se haluaa tehdä meidät 
riippuvaisiksi ihmisistä; ihmisen kyvyistä, ihmisen viisaudesta, ihmisen resursseista – mistä muusta 
tahansa, mutta ei Jumalasta.  
Jumala on antanut meille paljon johdatusta antaessaan meille aivot, mutta sillä viisaudella meidän 
tulee etsiä herkkinä kaikessa Jumalan teitä ja tahtoa, ei ihmisten. 
Yläpuolella kaiken inhimillisen toiminnan on olemassa Jumalallinen viisaus, suunnitelma ja 
järjestys. Siitä meidän tulisi olla riippuvainen.  

Pohdittavaksi 

Missä tilanteissa olet kohdannut Sodoman kuninkaan elämässäsi? 

Miten voit olla kyllin vahva kohdataksesi voittajana Sodoman kuninkaan ja hänen tarjouksensa, 
kuten Abraham? 

Olet lukenut Raamatusta, että meillä on Jumala jolle mikään ei ole mahdotonta. Ei ole olemassa 
mitään, mitä Hän ei kykenisi tekemään. Mutta uskotko myös sen? 

Millä elämän alueilla sinun tulisi kasvaa enemmän riippuvaiseksi Jumalasta? 

Rukoile, että tämä opetuslapseuskoulu saa olla auttamassa sinua eteenpäin sillä tiellä, jolla kasvat 
riippuvaiseksi Jumalasta sillä tavalla kuin Hän haluaa. 
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2. RAKASTA JA OLE RAKASTETTU

Tapani Suonto 

"Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta 
voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". (Luuk.10:27) 

Rakkaus on koko kristillisen uskon perusta. Mutta se ei ole sitä vain filosofisena pohdintona tai 
kevytmielisenä livertelynä, vaan konkreettisena, itsensä kieltävänä uhrautuvana toimintana. Tuon 
rakkauden olemuksen me näemme täydellisenä Golgatalla, kun Ihmisen Poika riippuu ruoskittuna 
ja verta vuotavana ristillä, sinun tähtesi.  

Psykiatri Karl Menninger on sanonut: ”Ihmiset ovat mielisairaalassa siksi, että heitä ei ole 
rakastettu tai he eivät ole rakastaneet. Tämä on heidän sairautensa. Kaikki muu on oiretta.” 
Lääketiede on päätynyt samaan kuin Raamattu jo pari tuhatta vuotta aikaisemmin. Rakkaus on 
kaiken elämän perusta. Kuitenkin tuon tarpeen täyttyminen on usein kristillisen seurakunnankin 
keskellä ongelmallista. Se johtuu usein seurakunnan sisään hiipineestä farisealaisuudesta. 

Farisealaisuus on vahingollista siksi, että se tukahduttaa ihmisessä kyvyn rakastaa. Missä ei ole 
rakkautta, siellä ei ole elämää. Ilman rakkaudesta sykkivää elämää seurakunta nääntyy. 
Farisealaisuus saa aikaan sen, että ihmisen suurimmat perustarpeet – antaa rakkautta ja saada 
rakkautta – jäävät täyttymättä ja elävästä kristillisyydestä jää jäljelle lopulta vain nälkiintynyt 
luuranko. 

Ihminen ei ainoastaan tarvitse rakkautta ollakseen onnellinen ja tasapainoinen ja elääkseen 
täyteläistä elämää. Hänessä asuu myös kyltymätön tarve osoittaa ja antaa rakkautta. Tuo tarve ei voi 
koskaan täyttyä siellä, missä farisealaisuus saa vallan. 

Pohdittavaksi 

Jokaisessa ihmisessä asuu pieni lapsi, joka tarvitsee rakkautta jaksaakseen elää ja ollakseen 
onnellinen. Sinäkään et ole poikkeus. Mistä saat rakkautta, kun sitä tarvitset? 

Ihmiselle ei riitä se, että hän saa osakseen rakkautta. Hänen täytyy saada myös antaa sitä. Miten 
kykenisit antamaan rakkautta enemmän? 

”Rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on tulenhehku, on 
Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa...” 
Kv. 8:6-7 

Voit olla raihnainen tai sairas. Saatat olla itse suurten ahdistusten piirittämä. Mutta ei ole olemassa 
sellaisia kuoleman virtoja, jotka voivat rakkauden sammuttaa. Sinua kutsuu iankaikkinen Jumala. 
Hänellä on elämällesi taivaallinen kutsumus. Älä anna minkään estää sitä täyttymästä. Jos et saa 
rakastaa, sinä näännyt. Älä anna farisealaisuuden tukahduttaa sisäistä elämääsi. Älä anna sen estää 
syvimpien tarpeittesi täyttymistä. Pyhä Henki haluaa viedä sinut elämän lähteelle, sillä ”Jumalan 
rakkaus on vuodatettu sinun sydämeesi Pyhän Hengen kautta, joka on sinulle annettu.” Room. 5:5 
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3 A. LAPSI VAI OPETUSLAPSI 

Jari Välilä 

1) IHMISEN ALKUPERÄINEN OLOTILA TURMELTUI SYNNIN SEURAUKSESTA.

Lue: 1. Moos.1:27, 1. Moos.3-luku, 1. Moos.5:1-3, Room.3:10-12,23 

2) JEESUS KRISTUS ON TÄYDELLINEN JUMALA JA IHMINEN.

Lue: Kol.1:14-17, Hepr.1:1-4) 

3) HENGELLISEN KASVUN PÄÄMÄÄRÄT

1. Sisäinen muuttuminen Kristuksen kuvan kaltaisuuteen, (Luuk.10:27, Gal.5:22)

2. Ulkoinen palvelutyö, hedelmän kantaminen Taivasten valtakuntaan. (Joh.15:16, Matt.28.19)

4) OPETUSLAPSEUS RAKENTUU KRISTUKSEN PERUSTUKSELLE

 Lue: 1.Kor.3:11, Room.6:22, Hepr.12:14, 1.Piet.1:14., Ef.2:10 

5) OIKEAN JA VÄÄRÄN EROTTAMINEN

Lue 1. Piet.2:1, Hepr.5:13, Ap.t.4:19 

5) HENGELLISEN KASVUN AVAINTEKIJÄT

Kuuliaisuus 

Jumalan Sana 

Pyhän Hengen ohjaus 

Rukous 

Seurakunta virat ja armolahjat 

seurakuntayhteys. 

6) HENGELLISEN KASVUN ESTEET

Puutteellinen Raamatun lukeminen. Emme sovella Sanaa elämäämme (Hepr.5:11-12), 

Etsimmekö johdatusta elämäämme? (Ef.2:10). Kasvukivut! Väärä ajoitus, liian aikaisin vastuuta. 

7) OPETUSLAPSEUDEN TUNNUSMERKIT

(Lue: 1.Joh.2:6, 1.Kor.13:12., Ap.t.9:36, Matt.20:28, Kol.3:23) 

Pohdittavaksi 

Miten ymmärrät hengellisen kasvun avaintekijöiden merkityksen opetuslapseuttamisessa? 

Millaisia haasteita ja esteitä olet havainnut omassa uskon elämäsi kasvussa? 

Millainen asenne Jeesuksen opetuslapsella, mielestäsi pitäisi olla? (Fil.2:5-8) 
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3 B. LAPSI VAI OPETUSLAPSI 

Jari Välilä 

1) SEURAKUNNAN MERKITYS JA TEHTÄVÄ. MIKSI OLEMME VIELÄ TÄÄLLÄ?

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja 

Pyhän Hengen nimeen 20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän 

pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. (Matt.28.19-20). 

2) IHMISTEN TULISI KÄÄNTYÄ PIMEYDESTÄ KRISTUKSEN LUOKSE

Ihmiset ovat joko saatanan vallassa, tai Jumalan vallassa. (Ap.t.26:18) 

3) SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ, EVANKELIUMI JA OPETUSLAPSEUTTAMINEN

 Lue: Ap.t.26:15-18, Kol.1:28-29, 1. Tim.2:4-5, Matt.24:14 

4) OPETUSLAPSEUDEN HINTA

Lue: Luuk.9:23-26 

6) VIHOLLISUUDET:

1. Vanha ihminen (Room.8:5-9)

2. Maailma  (1.Joh.2:15-17)

3. Sielunvihollinen  (2.Kor.4:3-4, Ef.2:1-3)

6) TAISTELU PAHAA VASTAAN: VARUSTAUTUMINEN

Lue: Ef.6:10-18, Fil.3:8-9, 1. Tim.6:12, Ilm. 12:12, Ilm.20: 10 

7) KAIKKIVALTIAS JUMALA

Lue:  Ps.139, Ilm.19:6, Joh.16:33 

8) JUMALAN ARMO KASVATTAA

Lue: Joh.10:10, Joh.15:11, Joh.14:27, Fil.2:13, Fil.1:6, Fil.1:11, 1. Kor.1:8, Hepr.6:10 

Pohdittavaksi 

Miten suhtaudut Jeesuksen sanoihin (Luuk.9:23-26) ? 
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4 A. Pelastusvarmuus 

Teppo Lehtomäki 

Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette 
saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa 
meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, 
niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos 
kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. 
(Room 8:15-17) 

Hengellisen elämän tärkeimpiä totuuksia hengellisen elämän kasvun- ja palvelun 
kannalta on se, että ihminen saa varmuuden ja tiedon siitä, että hän on Jumalan lapsi. 

Uudestisyntymässä Pyhä Henki alkaa todistamaan ihmisen hengelle, että hän on 
Jumalan lapsi. Siksi se on sisäinen asia/todistus. ”Plerofia” = täysi varmuus. 
Aabraham oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on on luvannut, sen hän myös 
täyttää (Room 4:21) 

Ongelmat, jotka koituvat siitä, että uskovalla ei ole pelastusvarmuutta ovat pelko, 
lainalainen tila, jatkuva etsiminen. 

-Hengellinen elämä jää ”lähtötelineisiin”, koska ei löydetä varmuutta asiaan.

Asiat, jotka vaikuttavat pelastusvarmuuteen. 1. Synti 2. Väärä Jumala kuva 3. Heikko 
omatunto 4. Haemme sitä tunteistamme. 

Pelastusvarmuus, ei ole tunne asia, vaan tiedon asia joka perustuu Jumalan iäti 
kestävään Sanaan. Pyhä Henki vahvistaa Sanan meille => Pelastusvarmuus 
vahvistuu. 

Jos emme usko Jumalan Sanaa, Pyhä Henki ei voi vahvistaa meitä. 

Joh 6:37, Joh 1:12, 1Joh 1:9, Room 8:1 Uskotko, että nämä koskettavat myös sinua? 

Pohdittavaksi 

Onko uskon elämässäsi ollut aikoja, kun et ole ollut varma pelastuksesta? (Miten 
pääsit siitä varmuuteen) 

Onko jokin asia mikä edelleen vaikuttaa siihen, että epäilet pelastustasi? 
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4 B. Hengen todistus

Teppo Lehtomäki 

Vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole 
ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä 
rakastavat." Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki 
tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi 
ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, 
paitsi Jumalan Henki. (1Kor 2:9-11) 

-Jumala ilmoittaa meille asioita Henkensä kautta. Pyhä Henki todistaa 1.Synnistä
2.Pelastuksesta 3. Johdatuksesta 4.Koettelemisessa

-Pyhän Hengen todistus on asia josta harvoin puhutaan. Se on hengellisen elämän
kannalta hyvin keskeinen asia. Se varjelee meitä. ”Vaara, että paadutamme sen” 

Apt 16:16-18 Sanoma voi olla oikea, vaikka henki on väärä. 

Tänäpäivänä on liikkellä monenlaisia julistajia.  

1.Joita Jumala ei ole koskaan lähettänyt Jer 14:14.
2.Jotka Jumala on lähettänyt, mutta he ovat eksyneet. 2Pie 2:1, 1Joh 2:18-19.
3.Jotka Jumala on lähettänyt, ja joihin Jumala on tänään sitoutunut.

Miten Pyhän Hengen todistus käytännössä toimii? 

1.Rauha, kaikki on OK
2.Rauha, mutta ajattelen eri tavalla. Jaak 3:2
3.Herra puhuu nyt minulle ”Rhema”. esim. Julistuksen aikana.
4.Epämääräinen olo. Juud 1:19 (sielullisuus)
5.Menetät rauhasi, ahdistus, levottomuus, fyysinen pahaolo. (synti, vääräoppi)

-Onko minulla kyseistä henkilöä vastaan jotain? Kateus, anteeksiantamattomuus,
asenne ongelma vai puhuuko hän esim: synneistäni ja siksi tulee rauhattomuus?   

ÄLÄ KOSKAA LÄHDE PUHUMAAN KOKEMUKSESTA MUILLE, 
AINOASTAAN PASTORILLE, VANHIMMISTOLLE, SIELUNHOITAJALLE. 
ÄLÄ TUOMITSE KETÄÄN KOSKAAN PELKÄN HENGEN TODISTUKSEN 
PERUSTEELLA, TARVITAAN MUUTAKIN NÄYTTÖÄ!! 

Pohdittavaksi 

Oletko sinulla kokemuksia Hengen todistuksesta?  

Miten olet toiminut asian suhteen? 
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5. JUMALAN JOHDATUS
Tapani Suonto

Raamatun lehdiltä löytyy monenlaisia esimerkkejä Jumalan johdatuksesta. Johdatus voidaan jakaa eri 
kategorioihin: tiedostamattomaan ja tiedostettuun johdatukseen – ehdolliseen ja ehdottomaan
johdatukseen. 

Opetettaessa johdatuksesta puhutaan usein johdatuksen kolmesta merkkivalosta: 
1) JUMALAN SANA     2) PYHÄ HENKI      3) OLOSUHTEET

”Pietari nousi katolle rukoilemaan. Ja hänen tuli nälkä ja hän halusi ruokaa. Mutta sitä valmistettaessa hän 
joutui hurmoksiin. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian, ikäänkuin suuren liinavaatteen, joka 
neljästä kulmasta laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan 
lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle: ’ Nouse, Pietari, teurasta ja syö.’ Mutta Pietari sanoi: ’En suinkaan, 
Herra; sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää ja saastaista.’ Ja taas ääni sanoi hänelle 
toistamiseen: ’Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi.’ Tämä tapahtui kolme kertaa; 
sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen. Ja kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näky 
mahtoi merkitä, niin katso, ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt ja jotka kyselemällä olivat löytäneet 
Simonin talon, seisoivat portilla ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko siellä Simon, jota myös 
Pietariksi kutsuttiin. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi Henki hänelle: ’ Katso, kaksi miestä etsii 
sinua; niin nouse nyt ja astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt.’ 
Niin Pietari meni alas miesten tykö ja sanoi: ’Katso, minä se olen, jota te etsitte…’” (Apt. 10:9-21) 

Johdattaessaan Pietaria Jumala käytti johdatuksen kolmea merkkivaloa. Pietarilla oli Jumalan Sana. Jeesus 
oli sanonut: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” Nyt Pietari sai 
Pyhän Hengen ilmoituksen, kun hän näki näyn joka osoitti, että hän ei saanut pitää pakanoitakaan epäpyhinä, 
ja Henki kehotti häntä lähtemään arvelematta kahden miehen mukaan, jotka etsivät häntä. Kaksi merkkivaloa 
paloi, mutta tarvittiin vielä kolmas. Juuri sillä hetkellä kaksi miestä seisoi portilla ja kyseli kuuluvalla äänellä 
Pietaria. Kolmas merkkivalo oli syttynyt. Olosuhteet vahvistivat, että Jumala oli todella puhunut. 

Stanley Jones on sanonut: ”Jumalan johdatus ei ole valonheitin, joka valaisisi kaukaista tulevaisuutta, vaan 
se on meidän jalkaimme lamppu.” 
Kaikkina aikoina Jumalan kansa on kulkenut johdatuksen tietä eteenpäin uskossa. Abraham lähti liikkeelle 
”tietämättä, minne oli saapuva”. Jumala ilmoittaa harvoin meille koko suunnitelmaansa. Usein hän kertoo 
meille vain seuraavan askeleen. Jos haluat nähdä pitemmälle, sinun on ensin astuttava askel. Oikotietä ei ole 
olemassa. Meidät on kutsuttu vaeltamaan uskossa ja luottamuksessa Jumalaan, loppuun asti. 

Pohdittavaksi 

Miten johdatuksen kolme merkkivaloa ovat toimineet omassa elämässäsi? 

Flynn on todennut johdatuksesta: ”Paras neuvo, mitä olen koskaan saanut: `Tee se, mitä sinun seuraavaksi 
pitääkin tehdä.` Avain johdatuksessa elämiseen on se, että elää tätä päivää omat velvollisuutensa tunnollisesti 
täyttäen. Miten tämä periaate toimii elämässäsi? 

Oletko valmis tekemään kaikessa Jumalan tahdon, jos Hän ilmoittaa sen sinulle? 
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6. KUINKA JUMALA PUHUU

Tapani Suonto 

Kun Jumala opettaa meitä, Hän puhuu meille sanansa kautta. Joudumme kuitenkin elämässämme myös 
tilanteisiin, joissa tarvitsemme Häneltä konkreettisempia vastauksia. Näin tapahtuu erityisesti etsiessämme 
johdatusta. 

”Minun lampaani kuulevat minun ääneni.” Joh. 10:3 

Jumalan äänen kuulemiseen on yksi edellytys: sinun tulee olla Jumalan lapsi, Jeesuksen verellä puhdistettu. 
Hän puhuu omilleen! Kun olet antanut elämäsi Kristukselle, saat ottaa tämän Sanan lupauksena itsellesi. Hän 
on luvannut puhua sinullekin niin, että varmasti kuulet ja tiedät sydämessäsi Jumalan puhuneen.

Raamattu on täynnä kertomuksia siitä, miten Jumala on puhunut ihmiselle. Käymme läpi erilaisia Jumalan 
tapoja ilmoittaa tahtoaan, sekä yleisiä periaatteita, joita voit soveltaa elämääsi tutkiessasi, onko jokin sinun 
tai muiden kokemus todella Pyhästä Hengestä.

1) NÄYT   2) TYÖNÄKY   3) UNET   4) KORVIN KUULTAVA JUMALAN ÄÄNI   5) ENKELIT

6) NEUVONANTAJAT    7) ARMOLAHJAT    8) RAAMA    9) MERKIT

10) PYHÄN HENGEN TODISTUS

Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa.” Apt. 16:6 

Ihmisen on hyvin vaikeaa taipua joskus Jumalan tahtoon. Erityisen vaikeaa se on silloin, kun Jumalan tahto 
on ristiriidassa oman tahtomme kanssa. Moni ryhtyy silloin etsimään ”profeettaa” avuksi kamppailuunsa, 
kun sisimmän täyttää levottomuus. Mittatilaustyönä saatu ”profetia” saattaakin hetkeksi tuoda rauhan, mutta 
se on väärää rauhaa. Älä koskaan pelkää jäädä Jumalasi käsiin levottomuutesi kanssa. Hän puhuu suoraan 
sisimpääsi antaen rauhan, kun odotat Häntä. Erityisen tärkeää on saada syvä rauha silloin, kun ihminen on 
lähdössä kokopäiväisesti hengelliseen työhön jättäen taakseen turvallisen ansiotyönsä. Sillä tiellä joutuu 
kohtaamaan paljon vastustusta ja koettelemuksia. Niiden keskellä kutsu on kovilla, jos ei alun perin ole ollut 
täyttä varmuutta siitä, että Jumala on kutsunut. ”Jos voit olla lähtemättä, älä lähde.” 

Meillä on suuri vaara ylihengellisyyteen opetettaessa johdatuksesta. Vaikka et olisi koskaan nähnyt enkeliä 
tai saanut ihmeellisiä ilmestyksiä, olet silti saattanut kulkea hyvin tarkasti Jumalan suunnitelmissa. Suurin 
osa Jumalan palvelijoista on tehnyt pitkän elämäntyön vain syvä rauha sisimmässään ilman mitään sen 
erikoisempia kokemuksia ja kulkenut koko elämänsä Pyhän Hengen johdatuksessa. Älä katso kokemuksiin, 
vaan Jumalaan. Hänelle tärkeää ei ole johdatuksen tapa, vaan päämäärän saavuttaminen. Jos jatkuvasti kuljet 
Hänen tahdossaan omassa ymmärryksessäsikin, hän voi kulkea vuosia vain hiljaa rinnallasi.  

Pohdittavaksi 

Millä eri tavoilla uskot Jumalan puhuneen sinulle? 
Miten voit koetella ”kuulemasi” ja varmistua, että kokemuksesi on Pyhästä Hengestä? 
Mitkä asiat ovat kaikkein tärkeimpiä tutkiessamme sitä, onko jokin oma tai toisen kokemus Pyhästä 
Hengestä? 
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7 A. RUKOUS

Markus Sainio 

Rukoukseen on kätketty valtavat lupaukset!  

””Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä 
jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.” (Matteus 7:7-8) 

”Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. 
Vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan.” (Jaakob 5:16)  

”Hän huutaa minua avukseen, ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa. 
Minä vapautan hänet ja kunnioitan häntä.” (Psalmit 91:15)  

”Kaiken, mitä tahansa anotte rukouksessa uskoen, te saatte.”” (Matteus 21:22) 

Mitä rukous on? 
Rukouksen ydin on suhde Isän Jumalan kanssa. Jotta suhde toimii, tarvitaan yhteyttä, 
kommunikaatiota ja kuuntelemista. Juuri sitä on rukous. Rukous on ihmisen ja Jumalan välistä 
vuorovaikutusta. Ei siis yksin puhelua. Jokaisessa hyvässä ihmissuhteessa tarvitaan 
kohtaamista, keskustelua ja kuuntelemista. Samoin toimivassa uskonelämässä tarvitsemme 
päivittäin Jumalan kohtaamista. 
”Rukous on vuoropuhelua kahden toisiaan rakastavan persoonan välillä” 
Rosalind Rinker 

Miten rukoilla? 
1.Rukoile Omin sanoin sydämestäsi.
2.Rukoile kiittäen (Fil.4:6)
3.Rukoile uskoen (Hebr.10:6, Matt.21:22)
4.Rukoile isää Jeesuksen nimessä (Joh.14:13-14)
5.Rukoile kestävästi (Room.12:12, Kol.4:2)

Pohdittavaksi 

Oletko saanut rukousvastauksia elämässäsi? 

Mikä on rukouksessa vaikeaa? 
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7B. RUKOUS 

Jari Välilä 

JEESUS ON ESIMERKKIMME RUKOUKSESTA. 

Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa 

hänelle: "Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa." 

(Luuk.11:1) 

Lue: Matt.14:23, Luuk.6:12, Luuk.11:1-13, Joh.17 

Jeesus rukoilee puolestamme Isän Jumalan oikealla puolella. Myös Pyhä Henki rukoilee 

puolestamme. 

Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän 

on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. (Room.8:34) 

jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, 

koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. (Hepr.7:25) 

Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää 

rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla 

huokauksilla. (Room.8:26) 

Rukoilemaan oppii vain rukoilemalla. Rukouksen kautta, Jumalan lapsen ja Isä Jumalan välille 

syntyy suhde. 

Jumala haluaa auttaa ja vastata rukouksiimme. On myös tärkeää rukoilla Sanan mukaisia rukouksia. 

Uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi Korkeimmalle. Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, 

niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittaman minua." (Ps.50:14-15) 

Ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa Herran luo. Sanokaa hänelle: Anna anteeksi kaikki rikokset, 

ota meidät armoihisi, niin me uhraamme sinulle huultemme hedelmän. (Hoos.14:3) 

Lue: 1.Sam.1:1-28,  1.Sam.2:1-11 

Pohdittavaksi 

Oletko varannut aikaa päivittäiseen rukoushetkeen Jumalan kanssa? 

Oletko saanut rukousvastauksia? 

One Way Mission - Opetuslapseuskoulu 



8 A.  ARMON SALAISUUS 

Tapani Suonto 

Armo on Jumalan ansiotonta rakkautta meidän hyväksemme. 

Missä armoa ei tunneta, siellä ”syyn ja seurauksen laki” hallitsee. Sen edessä me kaikki 
olemme lopulta täysin toivottomia. Kun mitään muuta toivoa ei ihmisellä enää ole, on vielä 
yksi mahdollisuus jäljellä ja se on Jumalan Armo. Se kumoaa tuon lain ja antaa ihmiselle 
uuden mahdollisuuden. 

Armo ei ole vain hetkellinen armahdus jostain virheestämme. Armo on uusi asema ja tila 
suhteessamme Jumalaan. Syntiin langennut ihmiskunta on kapinassa Jumalaa vastaan ja 
siksi se on Jumalan vihan alla. Kun tulit uskoon, sinut siirrettiin Jumalan vihan alta Armon 
alle. Jumala ei ole enää sinun tuomarisi, joka katsoo sinua ankarasti tuomiten vaan 
lempeästi rakastaen.  

Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole 
uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen (Joh. 3:!8)  

Armo on vapauttanut sinut tulevasta tuomiosta ja tuomion pelosta. 

Jeesus otti sen osan joka sinulle kuuluu, jotta sinä saisit sen osan joka Hänelle kuuluu.  

Synnillä on kyllä omat seuraukset edelleen Jumalan lapsen elämässä, mutta se ei ole 
rangaistusta vaan kuritusta. Jumala kurittaa ja kasvattaa meitä kohti Kristuksen kaltaisuutta. 
Se ei ole tuomiota vaan armoa. Jota Herra rakastaa, sitä Hän kurittaa. (Hebr. 12:6) 

Armo ei ole jokin korkealentoinen oppirakennelma, vaan persoona. Armo on sama kuin 
Jeesus Kristus.  
Koko kristinuskon syvin olemus on Jeesus Kristus, elävä persoona. Jos jätät Jeesuksen pois 
kristinuskosta, ei jää jäljelle mitään. 
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8 B.  RISTIN SALAISUUS 

Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka 
pelastumme, se on Jumalan voima. (1 Kor. 1:18) 

Todellinen Jumalan voima perustuu aina ristiin. Ilman ristiä ei voi olla todellista Jumalan 
voimaa. Jeesus sanoi: Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja 
ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. (Luuk. 9:23)  

Älä pyri vapautumaan rististä, vaan rukoile voimaa kantaa oma ristisi, sillä jokaisella 
ihmisellä on omansa. Jumalan sallimaan ristiin kätkeytyy aina siunaus, kun me kannamme 
sitä uskollisesti ja Jeesusta seuraten – vajoamatta katkeruuteen ja kapinaan. 

Kristinuskon todellinen voima ei ole ihmisen voimassa vaan heikkoudessa. Heikoissa Hän 
on väkevä.  
Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee 
täydelliseksi heikkoudessa." (2 Kor 12:9) 

Jokaisen oksan minussa, joka tuottaa hedelmää, Hän puhdistaa että se tuottaisi 
runsaamman hedelmän. (Joh. 15:2)
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9 A.   EVANKELIOINTI, OSA I 

Markus Sainio 

”Vaikka olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi voittaak-
seni mahdollisimman monia. Juutalaisille olen ollut kuin juutalainen voittaakseni juu-
talaisia. Lain alaisille olen ollut ikään kuin lain alainen voittaakseni lain alaisia, vaik-
ka itse en olekaan lain alainen. Ilman lakia oleville olen ollut kuin olisin ilman lakia 
voittaakseni ilman lakia olevia, vaikka en olekaan ilman Jumalan lakia, vaan olen 
Kristuksen laissa. Heikoille olen ollut heikko voittaakseni heikkoja. Kaikille olen ol-
lut kaikkea pelastaakseni edes muutamia.” 
1. Korinttilaisille 9:19-22

Miksi meidän tulisi evankelioida? 

KOSKA se on Jeesuksen käsky: ”Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan 
ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; 
mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” (Mark. 16:15-16). 

KOSKA jokainen ihminen kuolee ja joutuu kerran tuomiolle.  ”Ja samoin kuin ihmi-
sille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee 
tuomio.” (Hebr. 9:27) 

KOSKA Jeesus on ainoa tie taivaaseen. ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; 
sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastu-
man." (Apt. 4:12) 

KOSKA ”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen 
elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” (Room. 6:23) 

KOSKA Ristin sovitus on ainoa lääke synnin syöpää vastaan. Synnin syöpä vaikuttaa 
jokaisessa ihmisessä tappaen ja tuhoten ellei ihminen saa kokea sovitusta synneistän-
sä. ”Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kaut-
tamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan 
kanssa.” (2. Kor. 5:20) 

KOSKA se on lähimmäisen rakkautta. Jeesus sanoi "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin 
itseäsi". (Mark. 12:31)  
Jos olisi kuoleman vaarassa, niin olisitko kiitollinen jos joku kertoisi sinulle miten 
voit välttää kuoleman? Suurinta lähimmäisen rakkautta on kertoa toiselle ihmiselle 
Pelastajasta Jeesuksesta. 
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KOSKA vain Jeesus voi antaa syntimme anteeksi. ”Mutta tietääksenne, että Ihmisen 
Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi." (Mark. 2:10) 

Seurakunnan korkein tehtävä on maailman evankelioiminen! 

Minkälaisia kokemuksia sinulla on evankelioinnista? 

Onko sinua evankelioitu, miten se tapahtui?  
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9 B.  EVANKELIOINTI, OSA II 

Markus Sainio  

Miten kertoa oma uskoontulo kertomus 

Muista, että sinun tehtävä ei ole pelastaa, vaan kertoa ja todistaa Hänestä, joka 
pelastaa! 
Apostolin tekojen 26 luvussa apostoli Paavali kertoo, kuinka hän tuli uskoon. Hänen 
todistukseensa sisältyy kolme kohtaa: millaista elämäni oli ennen uskoontuloa, 
kuinka kohtasin Jeesuksen ja mitä nyt kuuluu. 

Kun todistat uskoontulostasi, niin ole oma itsesi. Älä matki muita. Ihmiset aistivat 
aitouden. Sinun ei tarvitse olla supermies tai edes jonkun kopio, vaan olet aitona 
itsenäsi paras. Paavalikin haluaa rohkaista sinua sanomalla: ”Mutta Jumalan armosta 
minä olen se, mikä olen.” (1 Kor.15:10a) 

Kerro tarinasi lyhyesti ja ytimekkäästi. Älä lähde kertomaan uskoontulostasi 
aloittamalla kertomalla asioita muinaisesta menneisyydestäsi, esivanhempiesi 
elämästä tai ensimmäisistä ikävuosistasi vuosi vuodelta siihen asti, kunnes tulit 
uskoon. Mene ripeästi asiaan. Älä liioittele menneisyyttäsi. Äläkä kerro hyytäviä 
yksityiskohtia siitä, kuinka ”veri lensi ja jäsenet irtosivat.” Muista, että sinun ei 
tarvitse olla kaikkitietävä ”Veijo vastausautomaatti”, vaan kerro se, mitä sinulle on 
tapahtunut. 

Uskoontulokertomuksesi on hyvä jakaa kolmeen osaan: 

1.Minkälaista elämäsi oli ennen uskoontuloa.
-Voit kertoa minkälaiseen perheeseen synnyit. Mitä harrastit ym. Minkälaisissa pii-
reissä liikuit.
-Miten huomasit olevasi syntinen.
-Mitä koit ennen uskoontuloa. Rauhattomuus, elämän tarkoituksettomuus, kuoleman-
pelko, tyhjyys, synnintunto ym.

2.Kuinka kohtasit Jeesuksen.
-Miten ja miksi uskon asiat alkoivat kiinnostamaan sinua?
-Mikä asia pysäytti sinut pohtimaan hengellisiä asioita?
-Minkälainen oli uskoontulosi ja miten se tapahtui?
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3.Mitä sinulle nyt kuuluu?
-Kerro muutoksesta joka sinulle on tapahtunut.
-Esim. Vapauduin peloista, syyllisyydestä, katkeruudesta. Sain rauhan ja todellisen
ilon elämääni.
-voit kertoa myös rukousvastauksista joita Jumala on sinulle antanut. Esim. Eheyty-
misestä, parantumisesta ym.
-Voit myös kertoa askelista joita olet ottanut uskoon tulosi jälkeen. Kasteelle meno,
seurakuntaan liittyminen ym.

Seurakunnassa tai kadulla ei monestikaan ole aikaa todistaa 15-20 minuuttia uskos-
taan, siksi opettele kertomaan uskoontulosi lyhyesti ja ytimekkäästi. Voit kirjoittaa 
uskoontulo kertomuksesi vaikka A4 paperille ja opetella se ulkoa. Uskoontulo kerto-
muksesi pituus olisi hyvä olla noin 5-8 minuuttia ja kadulla lyhyempikin.  

Kun kerrot uskostasi niin älä saarnaa tai käytä ”kaanaan” kieltä.  

Kun me todistamme siitä, mitä itse olemme kokeneet, niin kuulija ei voi kieltää tai 
kumota sitä mitä meille on tapahtunut. 
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10 A.   SÄRJETTY 

Salme Blomster 

Mikä meitä rikkoo: 

Vanhemmat: Vanhemmat on tarkoitettu Jumalan jatkeeksi. Heidän tulisi välittää 
Taivaan Isän ehdotonta rakkautta omalle jälkipolvelleen, mutta vaillinaisina ja 
syntisinä Jumalan lahjat eivät aina mene eteenpäin.  

Muut ihmiset ja ympäristö, kriisit ja vaikeudet: 11-vuotias tyttö kirjoitti 
rakkauskirjeen naapurin pojalle. Poika luki kirjeen koulun pihalla ääneen kavereille 
ja hauskaa oli tytön kustannuksella. Tytöstä tuli miesten vihaaja. Eeva on evankelista, 
lapsena seksuaalisesti särjetty. Insestin vuoksi hän koki itsensä likaiseksi ja pahaksi, 
Jumalallekin kelpaamattomaksi. 

Koulut, työpaikat, yhteisöt: Koulukiusaaminen, työpaikkakiusaaminen, me-too 
kampanjan kertomat asiat jättävät jäljet itsetuntoon, jopa koko identiteettiin. 

Seurakunnat ja hengelliset yhteisöt: Hengellisissä yhteisöissä ja seurakunnissa 
ihmistä voidaan myös rikkoa hengellisellä väkivallalla. Saatana pyrkii hajottamaan ja 
hallitsemaan seurakuntia sisältä päin. Se käyttää oivallisesti ihmisten rikkinäisyyttä 
saadakseen heidät kääntymään toisiaan vastaan ja toimimaan pikemminkin 
sielullisesti kuin hengellisesti. Tällaisissa tilanteissa ei pidä olla ihmisten orja vaan 
katsoa Jeesukseen ja etsiä Sanasta suuntaa. 

Pettymykset, väärät lupaukset, valheet: Ihmiset etsivät nykyisin seurakunnistakin 
jotakin, joka toisi iloa, säväyttäviä kokemuksia, helpotusta arjen paineissa. 
Menestysteologisissa seurakunnissa tarjotaan ihania kokemuksia ja tunteita. 
Käytännössä tarkoittaa, että ihmiset kulkevat hengellisissä asioissakin korvasyyhyn 
mukaan. Saatana iloitsee. Sen työ on melko helppoa: se tarjoaa sitä, mitä ihmiset 
janoavat: valtaa, kunniaa, mainetta, rahaa, terveyttä, rakkautta, onnea, iloa. 

Omat väärät valinnat: 5 Moos 30: 15-16: ”Minä olen tänään pannut teidän 
valittavaksenne elämän ja kuoleman, menestyksen ja tuhon. Jos te noudatatte 
Herran, Jumalanne, lakia, jonka minä nyt teille annan, ja jos te rakastatte Herraa, 
vaellatte hänen teitään ja noudatatte hänen käskyjään, te saatte elää.”  
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Arviointi ei ole Pyhän Hengen vastustamista, vaikka Saatana yrittää estää sen 
nykyisin monin eri tavoin. Se ei halua tulla paljastetuksi, tietenkään. Päinvastoin,  

arviointi on Jumalan käskyn noudattamista. Raamattu kehottaa meitä koettelemaan/
arvioimaan kaikki ja pitämään se, mikä on hyvää.  

1 Joh 4:1 ”Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, 
ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä 
profeettoja.” (HUOM! Hyvää ei mitata omalla tunteella vaan Raamatun sanalla.) 
Henkiseen ja hengelliseen väkivaltaan houkuttavat vallanhimo, rahanhimo, narsismi 
ja seksi. 

1 Kor 5 opastaa, miten meidän tulee suhtautua julkisyntiin ja esimerkiksi 
seurakunnalle vahingollisiin ihmisiin: (”Poistakaa paha keskuudestanne.”). Mitään ei 
kuitenkaan ole ilman rakkautta 1 Kor.13. 2 Kor 2:7  

2 Kor 6:7 sanoo, että Herran valitsemien tulee toimia ”totuuden sanassa, Jumalan 
voimassa, vanhurskauden aseet oikeassa ja vasemmassa kädessä.” 

Kysymyksiä: 

1) Miksi me eksymme hengellisissä kysymyksissä? 

2) Mitä henkinen rikkinäisyys tarkoittaa? 

3) Millaiset asiat vahingoittavat meitä? 

4) Miten meidän tulee toimia silloin, kun joku opettaa Raamattua valheellisesti? 
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10 B.   EHEÄKSI 

Salme Blomster 

Uhriksi joutuneen on tärkeää puhua tilanteestaan. Hän voi keskustella ensin 
hylkääjänsä kanssa. Ellei se onnistu, hän voi ottaa mukaan toisen. Ellei sekään tuota 
tulosta, hän voi esittää asian seurakunnassa tai siinä yhteisössä, johon kuuluu. Asia 
esitetään siinä laajuudessa kuin on sen merkitys itselle ja muille ja missä laajuudessa 
se on alun alkaen esitetty.  

Puhuminen ulkopuoliselle auttajalle; ystävälle, sielunhoitajalle, terapeutille auttaa. 

1) Hyväksikäyttö, hylkäys, ohittaminen, mitätöinti ja muut väkivallan piirteet
synnyttävät vahvoja tunteita, joille tulee antaa tilaa. Viha ja suru kuuluvat
menetyskokemuksen läpikäymiseen.

2) Vertaistukiryhmät.

3) Rikosilmoitukset

4) Vaikka kokisit vääryyttä, älä vastaa pahaan pahalla. Älä kosta. Jätä tuomio
Jumalalle. Matt.5:44 ”Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja
rukoilkaa vainoojienne puolesta!”

5) Jos olet itse syyllistynyt syntiin, armo kuuluu sinullekin, kunhan tunnustat syntisi.

6) Kaikkein tärkeintä on totella Jumalaa. Jos jokin tilanne ei mielestäsi ole Raamatun
mukainen tutki asiaa, rukoile ja puhu siitä.

7) Pidä katse Kristuksessa.

8) Anna anteeksi itsellesi, kaltoin kohtelijalle ja Jumalalle.

9) Siunatkaa Luuk: 6:28 ”Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden
puolesta, jotka parjaavat teitä.” Room. 12:14 ”Siunatkaa niitä, jotka teitä
vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko.”  1Piet 3:9-10 ”Älkää vastatko pahaan
pahalla älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen
teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen.” Matt: 5:44 ”Mutta minä sanon
teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte
taivaallisen Isänne lapsia.”
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Et voi muuttaa menneisyyttä, mutta voit muuttaa suhtautumistasi siihen. Voit 
uudistua mieleltäsi ja vaihtaa ajatuksiasi. Ef. 4: 23-24 muistuttaa: ”Teidän tulee 
uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu 
sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää 
elämää.” Uudistua = palata takaisin, tehdä parannus, vaihtaa ajatuksia, uudistua 
mieleltä. 

Parhaimmillaan rikottu alkaa päästä ihmisten miellyttämisen tarpeesta ja ymmärtää, 
että hänen ei pidä olla ihmisten orja. Sen, joka pelkää Jumalaa, sen ei tarvitse enää 
pelätä mitään muuta. 

Koska kaltoinkohtelu/rikkominen voi johtaa jopa uskon menettämiseen. Mutta usko 
ei ole sankarillista Herran seuraamista, vaan pikemminkin antautumista ja 
luottamusta siihen, että Jeesus voi. Hän on olosuhteitten yläpuolella. Hänessä minä 
voin kaiken, en itsessäni. Ihmisiin petymme, Jeesus ei petä. 

Kun meidät petetään, rikotaan, voimme palata Jeesuksen luo. Hän ei hylkää eikä jätä 
kesken kättensä työtä vaan vie sen päätökseen. Hän kääntää pahan hyväksi, 
hylkäyksen siunaukseksi.  

Jumala lohduttaa omiaan Jes. 51:7-8: ”Älkää pelätkö ihmisten pilkkaa, älkää 
säikkykö heidän herjauksiaan! Heidän käy kuin vaatteen, jonka toukka kalvaa rikki, 
kuin villakankaan, jonka koi syö. Mutta minun vanhurskauteni pysyy iäti, minun 
pelastava armoni polvesta polveen.”  1 Piet 2: 19 ” Sillä on armoa, että joku 
omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsien.” 

Jes 42, 43 ja 54:10: ”Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun 
rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra sinun 
armahtajasi.” 

Kysymyksiä: 

1) Mistä saan avun, kun koen itseni hylätyksi?

2) Miten voin itse auttaa itseäni?

3) Mitkä Raamatun kohdat auttavat, kun tarvitsen apua?

4) Miten toiset ihmiset voivat auttaa minua?
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11 ja 12  KUINKA SELVIÄT KIUSAUKSISTA 

Tapani Suonto 

Opetuslapsen vaarallisin vihollinen ei ole perkele, maailma tai “naapuriseurakunnan jäsen”. Se on 
synti. Ilman syntiä on perkelekin voimaton. Hän tarvitsee syntiä aseekseen meitä vastaan. 

Synti-sanalla on alkutekstissä kolme eri merkitystä: 
- hatta: eksyä tieltä, ottaa harha-askel, mennä ohi maalin. Seuraus: koko elämä valuu hukkaan.
- awon: poiketa tieltä, valita tieten tahtoen väärin.
- pasa: tehdä kapina.
Synti tuhoaa Jumalan hyvän suunnitelman ihmisen elämässä. Jumalan vastaus koko synnin
ongelmaan on Jeesuksen työ Golgatalla: sovitus, lunastus, vanhurskauttaminen.

”Ja jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee; kun sitten himo on tullut 
raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.” (Jaak. 1:14-15) 

Jaakob kuvaa ihmisen lankeemuksen prosessia kiusauksesta hengelliseen kuolemaan neljänä eri 
vaiheena. 

1) Kiusaus 2) Synti 3) Synti täytetään 4) hengellinen kuolema

1. Kiusauksessa ihmisen halut pyrkivät hallitsemaan tahtoa.
2. Kiusaus muuttuu synniksi, kun ihminen tahtoelämässään hyväksyy synnin.
3. Sydämessä tehty väärä valinta vie konkreettisiin tekoihin.
4. Sydämen paaduttaminen vie hengellisen kuoleman tilaan.

Tahto ja halu eivät ole sama asia. Halut nousevat luonnollisista tarpeista. Se ei vielä ole synti. 
Tahtoelämässään ihminen tekee lopulliset valinnat. Synti tapahtuu aina ensin sydämessä ja muuttuu 
vasta myöhemmin konkreettisiksi teoiksi. 

Kiusaus tapahtuu aina ajatusmaailmassa. Sekään ei vielä ole synti. Luther on sanonut: ”Et voi estää 
lintua lentämästä pääsi yli, mutta voit estää sitä tekemästä pesää pääsi päälle.” Kiusaus muuttuu 
synniksi, kun ihminen tahtoelämässään hyväksyy synnin. 

On tärkeää oppia hahmottamaan oma hengellinen tilansa. Moni kantaa turhaa syyllisyyttä pelkistä 
kiusauksista. Toinen saattaa taas olla hyvinkin paatuneessa tilassa kuvitellen vain olevansa pienissä 
kiusauksissa. 

Kun on tutkittu kristittyjen vakavia hengellisiä kriisejä, niiden takaa on yleensä löytynyt yksi 
seuraavista neljästä lankeemuksesta: 

Seksi 
Katkeruus 
Hengellinen ylpeys 
Rahan himo 
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HENGELLINEN PIMEYS 

”Niin Jeesus sanoi heille: ’ Vielä vähän aikaa valkeus on teidän keskuudessanne. Vaeltakaa, niin 
kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, 
mihin hän menee.’” 1. Joh. 12:35 

Synti vie aina ihmisen hengelliseen pimeyteen. Hän ei enää itse tajua vaeltavansa pimeydessä, 
altistuu sielunvihollisen voimille ja eksyy lopulta kokonaan totuudesta. Siksi saatana tarvitsee 
syntiä vastustaessaan Jumalan lapsia. 
Vastaus tähän ongelmaan on synnin tunnustaminen ja parannus. 
Parannus tarkoittaa mielenmuutosta, muuttunutta päätöstä. Samoin kuin synti, myös parannus 
tapahtuu ihmisen sydämessä. Se on ihmisen tahtoelämän valinta. Parannus on taipumista koko 
sydämestä Jumalan tahtoon. 
Synnin tunnustaminen tarkoittaa virheiden ja lankeemusten myöntämistä rehellisesti Jumalalle. 
Joskus vakavissa lankeemuksissa on tarpeellista kertoa niistä myös henkilökohtaisesti 
sielunhoitajalle ja saada synninpäästö. 
Kun vilpittömästi tunnustat syntisi Jumalalle ja teet niistä parannuksen, saat Jumalan sanan 
perusteella uskoa ne anteeksi. 

”Jos sanomme, että meillä on yhteys Hänen kanssansa, mutta vaellamme pimeydessä, niin me 
valhettelemme emmekä tee totuutta. 
Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin Hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys 
keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, Hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos 
sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me 
tunnustamme syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnit 
anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” (1 Joh. 1:6-9) 

Pohdittavaksi 

Millaisia kiusauksia olet kohdannut omassa elämässäsi? 
Miten erotat kiusauksen lankeemuksesta? 
Mitä pitäisi tehdä, kun huomaa langenneensa syntiin? 
Miten voit välttyä joutumasta hengelliseen pimeyteen? 
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13 A.  OIKEA NÄKY ON AINA JUMALAN ILMOITUS 

Tapani Suonto 

Vain hengellinen ihminen voi vaikuttaa Jumalan valtakunnassa. Vain hengellinen 
ihminen voi johtaa Jumalan valtakuntaa, sillä vain hengellinen ihminen voi tietää, 
mitä Jumala tahtoo.  
Ihminen voi olla äärettömän viisas ja korkeasti koulutettu, jopa teologian tohtori, 
mutta silläkään ei ole mitään arvoa, jos ihminen ei ole hengellinen. Ihminen voi olla 
viisas ja kokenut johtaja ammatissaan, mutta se ei riitä johtamaan Jumalan 
valtakunnassa. 

Seurakunta ei ole demokratia vaan kuningaskunta – Jeesus on yksinvaltias. Tämä on 
kuningaskunta, ei demokratia.  
Ihminen ei ole se yksinvaltias, vaan Jeesus Kristus. Hän johtaa seurakuntaa, ei 
ihminen. 
Ihmisten tehtävä, johtajien – seurakunnassa pastoreiden ja vanhimmiston – tehtävä on 
ottaa selvää, mitä Jumala tahtoo ja tehdä se. Kuulla, mitä Kuningasten kuningas 
sanoo. 

Raamattu sanoo, että ilman näkyä kansa eksyy.  ”Missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa 
käy kurittomaksi.” (San: 29:18) 
Jos ei olla kuultu Jumalan ilmoitusta – jos oikea näky ei ole saanut vallata ihmisten 
sydämiä, jokainen näkee sitä mitä tahtoo ja seuraus on valtava kaaos. Kansa käy 
kurittomaksi. Kaikki lähtevät kulkemaan omia teitään omien ajatustensa mukaan.  
Ainoa vastaus on se, että ihmiset pysähtyvät kysymään, mitä Jumala tahtoo – mikä on 
meidän Johtajamme näky. 

isaskarilaisia, jotka ymmärsivät ajan ja käsittivät, mitä Israelin oli tehtävä, 
kaksisataa päämiestä … (1 aik.12:32) 
Jumalan valtakunta on aina tarvinnut niitä, jotka ymmärtävät ajan ja käsittävät mitä 
heidän on tehtävä. Sitä viisautta meillä ei ole itsessämme – Pyhä Henki antaa sen, 
kun olemme Hänen neuvotteluissaan. Hän ilmoittaa sen nöyrille lapsilleen, jotka ovat 
valmiita tekemään kaiken mitä Hän tahtoo. Jotka kunnioittavat Jumalaa enemmän 
kuin ihmisten mielipiteitä. 
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13 B. NÄKY 

Jari Välilä 

I.) Jumalan antama näky, ei perustu meidän tahtoomme, tai unelmiimme, vaan Hänen tahtonsa 

toteuttamiseen. Jumala armossaan haluaa meidän olevan mukana Hänen valtakuntansa 

rakentamisessa. Jumalan antama näky uskovalle, on sisäisen ymmärryksen avautumista, siihen mitä 

meistä on uudestisyntyneenä kristittynä tullut ja miten voimme Hänen armossaan palvella Jumalaa. 

Lue: Hab.2:1-4, Gal.3:11, Room.1:17 

"Vanhurskas on elävä uskosta". Tähän armon käsitteeseen, perustuu Jeesuksen Kristuksen sovitustyö. 

Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen 

kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä 

töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. (Ef.2:8-10) 

II.) Väärä näky, korostaa ihmisen omaa egoa. Se keskittyy ihmiseen, ei Jumalaan. Se miellyttää 

synnillistä, sielullista ihmistä ja se vie pois Jumalan tahdosta. 

Jeesus sanoo: 

Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä 

ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota 

viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? (Matt.7:15-16) 

Lue: Jeremia.23:16-17, Hesekiel.13:1-7, Miika.3:5-7 

III.) Jumalan antama näky, motivoi uskovia ja kehottaa, luovuttamatta rientämään kohti päämäärää. 

Lue: 2.Tim.4:7, Fil.1:23, Ilm.7:9-12 

Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella 

kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. (Fil.3:14) 

Paavalilla oli näky Jumalalta – Näky, jonka avulla hän pystyi kestämään koettelemukset ja kiusaukset 

luopumatta. Paavalin näky perustui kahteen pääkohtaan: 1.) Ensimmäinen osa näystä koski sitä, mitä 

Kristus on tehnyt hänen edestään. Se sai hänen huomionsa suuntautumaan kohti Kristusta ja taivasta, 

missä hänen päämääränsä on. 2.) Toinen osa näkyä liittyi hänen maalliseen palvelutehtäväänsä. 

Paavali tiesi, että Jumala oli  pelastanut hänet ja kutsunut hänet julistamaan evankeliumia, kantamaan 

pysyvää hedelmää taivasten valtakuntaan ja palvelemaan seurakuntaa. 

Pohdittavaksi 

Oletko löytänyt Jumalan sinulle tarkoittaman kutsumustehtävän? 
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14. VOITELU

Teppo Lehtomäki 

”Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen 
tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä 
ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä” 1. Joh 2:27 

Voitelu on yksinkertaisesti sanottuna: Kyky toimia ja toimittaa Jumalan antamia tehtäviä. 
Mahdottomasta tuleekin mahdollinen voitelun vaikutuksesta 

Vääristymät liittyen voiteluun: 

1. Se ei sama asia kuin Pyhällä Hengellä täyttyminen.

- PH:n täyteys koskettaa koko uskonelämän osa-alueita. Voitelu koskettaa palvelustehtäviä.

2. Sitä ei voida välittää ihmisten toimesta toiselle.

- Äärikarismaattisuuden keskellä voitelua yritetään etsiä ihmisten käsien alta. Äärimmäisyyksiin
mentäessä on menty jopa edesmenneiden saarnaajien haudoille hakemaan voitelua. 1. Joh. 2:20

3. Se ei ole mikään ulkoinen asia, kuten kaatuminen, huutaminen tai heiluminen.

- Usein, kun voitelu vaikuttaa, se rauhoittaa ihmiset. Voitelu ei muuta persoonaa, se ei ole luonne
kysymys.

4. Sitä ei ole ainoastaan annettu sanan julistajille tai laulajille.

- Kaikissa palvelustehtävissä tarvitsemme voitelua, kun Jumala voitelee, niin ihminen jaksaa ja
kykenee siihen.

5. Ei ole mitään supervoitelua, että kun se saadaan niin ihmeet ja merkit seuraa väkevästi.

- Jumala voitelee antautuneet sydämet. Voitelua ei korvaa mikään (koulutus, volyymi jne).

"Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä 
synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Jer. 1:5 

Voitelu annetaan meille tehtävä kohtaisesti, se perustuu Jumalan kutsuun. 

Voitelu on Jumalan AAMEN jollekin asialle. 

Voitelu ei tee meistä lankeamatonta. 

Asiat jotka vaikuttavat siihen, että voitelu menetetään: 

1. Tottelemattomuus (ei pysytä Jumalan kutsumassa tehtävässä)
2. Vallanhimo, kunnianhimo, suureelliset kuvitelmat itsestä
3. Synti (ylpeys, seksuaaliset synnit)
4. Kiire (ei ole aikaa henkilökohtaisen Jumala-suhteen hoitoon)
5. Välinpitämättömyys Herran työtä kohtaan

Pohdittavaksi: 

Onko sinulle jo selvinnyt, mihin tehtävään Jumala on sinut voidellut? 

Miten itse huomaat voitelun vaikutuksen saarnassa tai laulussa?
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15 A.  PELOISTA YLEENSÄ 

Hannu Äimänen 

- jokainen pelkää jotakin, syitä on monia (esim. syyllisyys, hylätyksi tuleminen, virheellinen
ajattelu). Syvin syy löytyy kuitenkin syntiinlankeemuskertomuksesta, 1 Moos 3 (pelko tuli
maailmaan, kun ihminen irtisanoutui turvallisesta jumalasuhteestaan)

- omiin pelkoihinsa on hyvä tutustua, jotta saa niihin apua. Valtaosa peloistamme on
aiheettomia.

- pelko on normaalireaktio, joka syntyy tahdosta riippumatta. Pelko laukaisee kemian ja
sähköimpulssien välisen vuorovaikutusprosessin: noin 200 miljardia hermosolua lähettää
välittäjäaineita liikkeelle ja panee impulssit syöksymään aivopoimujen läpi runsaan 100
metrin sekuntivauhdilla

- pelko on tunne, joka menee ohi. Keskimääräinen paniikkireaktio kestää noin 25 min. Jos
vastustat pelkoa, reaktio kestää kauemmin

- alttius pelkoon on synnynnäistä: introvertit ovat alttiimpia peloille kuin ekstrovertit; vihan
tunteissa on toisinpäin. Oma luonteemme ja erilainen alttius pelkoihin on suhteellisen
pysyvä tila, mutta selviytymiskeinoja voidaan kehittää

- pelko ei ole vain kielteinen reaktio, vaan myös suojeleva; haitallista se on silloin, jos se
invalidisoi

- tutkitusti tehokkaimpia keinoja pelon voittamiseen on ns. konfrontaatioperiaate, eli mennä
omia pelkojaan kohti. Toinen tapa on löytää uusi näkökulma asiaan (pelkoa ei aina aiheuta
itse tilanne, vaan se merkitys, minkä sille annamme). Peloista auttaa myös niistä puhuminen
ja avun pyytäminen. Avun tuovat myös Raamatun sana, lupaukset ja rukous. Kullanarvoista
voi olla myös toisten ihmisten ja seurakunnan tuki, sielunhoito ja terapia. Joskus tarvitaan
myös lääke- ja/tai sairaalahoitoa. Muista myös Jumalan sota-asu, Ef. 6. luku. Tärkeää on
tosiasioiden ja pelon syiden selvittäminen, sillä suuri osa peloista johtuu virheellisestä
ajattelusta
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15 B.  PELOISTA RAAMATUN VALOSSA 

Hannu Äimänen 

- Raamattu on täynnä pelkääviä ihmisiä, sillä se antaa realistisen kuvan meistä

- Jaakob, 1. Moos. 28:12-22. Kun sillat entiseen elämään olivat poikki, ylhäältä otettiin yhteyttä.
Jaakob sai ”pitkän matkan lupauksen” : Jumala tuo hänet takaisin. Rukoile sellaista, jos tulevaisuus
pelottaa sinua. Luku 33:12. Jaakob sanoi Jumalalle ”minä pelkään”. Jo pelkkä puhuminen ja pelon
tunnustaminen itselle ja toisille auttaa. Esiolevaisen Kristuksen kohtaaminen Jabbok-virran rannalla,
luku 32:23:ssa johti siihen, että Jaakob joutui kohtaamaan itsensä ja Jumalan. Sen varassa Jaakob
pystyi kohtaamaan aseistautuneen veljensä Eesaun (konfrontaatio)

- Mooses, 2. Moos. 3 ja 4. Kun Jumala kutsuu, tehtävä voi pelottaa. Tavallinen työväline, sauva, ja
arkinen työkin voi pelottaa. Jumala kuitenkin varustaa. Konfrontaatiohoito. Jos vastustaa liiallisesti,
Jumala asettaa rajan. Mooses sai avukseen ”terapeutin”, Aaronin

- Gideon, Tuom. 6. Auktoriteettipelko (isä ja sukulaiset). Konfrontaatio. Jumala ja isä tulivat vastaan

- Daavid, 1. Sam. 17. Leijonan ja karhun tappaminen. huomio kiinnittyi aikaisempiin onnistumisiin.
Jakeet 38-39. Daavidin ei pidä pukeutua Saulin vaatteisiin, ts. ole oma itsesi, Jumala johdattaa sinua
aina omalla tavallasi. Goljatin kohtaaminen. Daavidin voiton salaisuus: oikea uskon asenne. Saulin
asenne oli negatiivinen, hän sanoi useimmiten ”ei” erilaisiin haasteisiin

- Jesaja ja Pietari, Jes. 6 ja Luuk. 5. Pyhyyden kohtaaminen aiheutti kunnioituksen, mutta vei pelon

- opetuslapset myrskyssä, suunnaton pelko. Matt. 14:25-33. Jeesuksella lukemattomia keinoja
kohdata sinut tavalla, jota kukaan ei osaa aavistaa ja karkottaa pelkosi

- Pietari kahleissa, teloitus edessä aamulla, Apt. 12. Pietari nukkui. Välit Jumalan kanssa olivat selvät
ja omatunto puhdas, ei tarvinnut pelätä. Saatanan tehokkain ase syyllistää tehoton.

- tee pelastuksesi ja pelastusvarmuutesi lujaksi kasvamalla Kristukseen ja Jumalan sanaan

- Jeesus Getsemanessa. Kauhun hetket sinun puolestasi ja sijastasi. Tuntee pelkosi ja samaistuu
sinuun. Tulee vierellesi eikä jätä sinua missään olosuhteissa. Hän sanoo: ”Älä pelkää”.

Pohdittavaksi 

1. Mitä pelkoja olet kohdannut omassa elämässäsi?

2. Minkälaista apua olet saanut pelkoihisi?

3. Mitä ajattelet pelon voittamisesta kääntämällä huomion muualle (esim. Elisan tapa 2. Kun. 6:15-17
valossa)?
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16 A.  PYHÄN HENGEN KASTE 

Markus Sainio 

Pyhän Hengen kaste on Isän Jumalan lupaus kaikille uskoville. 
”Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa 
sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan 
Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen.”” Apt. teot 1:4-5. Lue myös Apt. teot 2:17-18 

Miten voin täyttyä Pyhällä Hengellä? 

1. Ensinnäkin tarve. Jeesus tarvitsi Pyhän Hengen voiman. Apostolit tarvitsivat Pyhän Hengen voiman.
Kuinka paljon enemmän minä ja sinä tarvitsemme Pyhän Hengen voiman uskon elämämme vahvistamiseksi
ja uskosta kertomiseen.

2. Jano
Ymmärtäessäsi, että tarvitset Pyhän Hengen voiman, sinulle tulee jano ja halu saada täyttyä Pyhällä
Hengellä. Lue Johannes 7:37-39

3. Syntien hylkääminen
Käänny Jumalan puoleen ja hylkää kaikki saastaisuus ja synti elämästäsi. Pyydä Jeesuksen veren puhdistusta.
”Pietari sanoi heille: Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen
syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.” Apt. 2:38 (1933/38 käännös).
Pyhä Henki on luvattu kaikille niille, jotka tottelevat Jumalaa. Tottelemattomuus on syntiä, josta on
irtisanouduttava ja tehtävä parannus. Ollessasi esimerkiksi anteeksiantamaton, anna anteeksi. Lue Apt. 5:32.

4. Rukous
”Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova
saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.” Matt. 7:7-8.
Anominen on rukousta. Ilmaise Taivaalliselle Isälle rukouksin tahtosi ottaa vastaan tämä ihana lahja. Muista
olla ”rukouksessa kestävä” (Room:12:12b). Rukoile ja ano tosissasi.

Käytännön vinkki: 
Voit myös pyytää esirukousta seurakuntasi saarnaajalta, vanhimmistoveljiltä, evankelistalta tai uskon 
ystäviltäsi. Helpoiten ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä, kun joku jo Hengellä täyttynyt laskee kädet Pyhän 
Hengen voimaa odottavan ylle ja rukoilee. ”Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli 
heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Heitä oli kaikkiaan noin kaksitoista miestä.” 
Apt. teot 19:6-7. Lue myös Apt. teot 8:14-17  

5. Usko
Saat uskoa Raamatun sanan myös omalle kohdallesi. Älä jää kuuntelemaan saatanan valheita siitä, että
sinulle ei kuulu tämä lahja ja, että sinä olet niin syntinen ja huono. Saat vedota Raamatun sanaan ja uskoa,
että sinut täytetään Pyhällä Hengellä.
”Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Mutta ilman
uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän
palkitsee ne, jotka häntä etsivät.” Hebr. 11:1,6.

6. Kiitä
Mitä teet saadessasi lahjan? Kiität, etkö vaan! Kiitä ja ylistä Jeesusta, hän tulee täyttämään sinut. ”Älkää olko
mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan
tietoon.” Fil. 4:6.

7. Merkit
Kun tutkimme raamattua, näemme Pyhän Hengen voiman saamisessa usein esiintyneet merkit:
kielillä puhuminen, profetoiminen, voima ja rohkeus kertoa Jeesuksesta. Lue raamatusta Apostolien teot 2:4,
10:44-46, 19:6.

Kysymys: oletko jo saanut täyttyä Pyhällä Hengellä? Miten se tapahtui? 
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16 B.  ARMOLAHJAT 

Teppo Lehtomäki


1. Kor. 12:8-11 ”Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hen-
gen vaikutuksesta; toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä 
yhdessä Hengessä; toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lah-
jan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta 
kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo” 

- Raamattu puhuu armolahjoista eri yhteyksissä: Room. 12:6-8 (Käytännön palveluun liittyvät
lahjat seurakunnan keskellä), 1. Kor. 12:1-11 (Yliluonnollisen lahjat, srk:n rakentamiseksi
puheenkautta), 1. Pie. 4:10-11 (Pietari puhuu puhe- ja palvelulahjoista)

- Kharisma = tästä tulee meidän kieleemme sana ”Karismaattinen”. Karismaattisuus seurakunnan
keskellä on itse asiassa armokeskeisyyttä. Kaikki mitä teemme perustuu tuohon ”Kharis” -armoon,
joten seurakunnan toiminta on aina karismaattista, kun sen vaikuttimena on Jumalan ARMO!!!

Miksi Armolahjat ovat annettu? 

1. Seurakunnan rakentumiseksi.
2. Evankeliumin eteenpäin menemiseksi.
3. Kristuksen nimen kirkastamiseksi
4. Yksilön uskon rakentumiseksi.

Mitä armolahjoja on?

Ymmärryksen lahjat/Ilmestyksen lahjat:
1. Viisauden sanat 2. Tiedon sanat  3. Henkien erottamisen lahja.

Innoituksen lahjat/Puheenlahjat:
1. Kielillä puhuminen 2. Kielten selittäminen 3. Profetoimisen lahja

Voimallisten tekojen lahjat:
1. Uskon lahja 2. Voimallisten tekojen lahja 3. Terveeksi tekemisen lahja.

Miten me voimme saada Armolahjoja?

1. Esirukouksen kautta ja kättenpäälle panemisen kautta. 1Tim 4:14
2. Tavoitella periksi antamattomaksi. "kiehuva". 1Kor 14:12
3. Pyhällä Hengellä täyttymisen yhteydessä. Apt 2:1-4, Apt 19:1-6.
4. Hengellisen kasvun kautta. 2Tim 1:6, Room 12:6 ”lahja voi olla, mutta sitä ei osata, tai ei uskal-
leta käyttää”

Pohdittavaksi: 

1. Onko sinulla armolahjoja?

2. Missä tilanteessa olet saanut niitä?
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17. ja 18.  AIKAMME AJATUKSEN VIRRAT (Filosofiat)

Tapani Suonto 

Uskonnollinen ihminen kieltää Jumalan elävän toiminnan (formalismi), kääntyy Jumalasta tavaraan 
(materialismi), alkaa ylistää ihmistä Jumalan sijasta (humanismi), luopuu Raamatun totuudesta 
(modernismi), kadottaa Jumala-tietoisuuden kokonaan (rationalismi), alkaa rakentaa maanpäällistä 
paratiisia ilman Jumalaa (marksismi), etsii kokemusta ilman totuutta (eksistentialismi), vaihtaa 
lopulta valkeuden täyteen pimeyteen (okkultismi). 

FORMALISMI 
Uskoa perinteeseen 

Ihminen kiinnittää liikaa huomiota menneisyyteen elääkseen nykyhetkessä. (Farisealaisuus) 

Pohdittavaksi 
Missä olet kohdannut formalismia? 
Miten siltä voisi välttyä omassa elämässä? 

MATERIALISMI 
Uskoa esineeseen, materiaan 

Vaurastumisen seuraus. Huomio kiinnittyy pois tekijästä Hänen tekoihinsa. 
Kun Jeesus ruokki nälkäisen väkijoukon, he halusivat tehdä hänestä kuninkaan: King of things. 

HEDONISMI 
Uskoa nautintoon 

”Nautinnon filosofia”, jossa nautinto keskipisteenä 
Jeesus sanoi: ”Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen” 

Pohdittavaksi 
Miten olet kohdannut materialismia? 
Miten hedonismi voi ilmetä seurakunnassa? 
Miten suojella itseään materialismilta ja hedonismilta? 

HUMANISMI 
Uskoa ihmiseen 

Humanisti uskoo, että ihminen kykenee tietämään, mikä on oikein ja tekemään sen 
Raamattu sanoo: ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei yhden yhtäkään. Kaikki ovat syntiä tehneet…” 

Pohdittavaksi 
Missä asiassa humanismi erehtyy? 
Miten humanismi ilmenee ajassamme? 
Mikä vaara piilee humanismissa? (humanisti mm. kieltää synnin olemassa olon 
elämällä niin kuin sitä ei olisi olemassakaan.) 
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MODERNISMI 
Uskoa ihmisiin (uskonnollista humanismia) 

Modernisti on ihminen, jota koskettaa ja panee liikkeelle inhimillinen hätä: nälkä, köyhyys, sairaus. 
Kaikki tapahtuu kuitenkin oman tunnon rauhoittamiseksi. Modernisti ei tarvitse Jumalaa, tulee 
toimeen ilmankin. Hän korostaa kaikessa rakkautta. Hän on suosittu: suvaitsevainen, ei kenellekään 
loukkaukseksi. 
”Jos rakkaus otetaan irti totuudesta, se ei ole enää rakkautta.” 

 Pohdittavaksi 
 Missä modernisti on mennyt harhaan? 
 Missä olet kohdannut modernismia? 
 Miten modernismi rapauttaa kristillisyyttä? (liberaaliteologia) 

RATIONALISMI 
Uskoa järkeen 

Jumala on kokonaan ulkopuolella ja lähtökohtana on ihminen. 
Pyrkii selittämään ihmisen ja maailmankaikkeuden ilman Jumalaa. Vaikea tehtävä, sillä kieltämällä 
Jumala on vaikea selittää ja ymmärtää elämää. Raamattu sanoo: ”Hullu sanoo sydämessään: Ei ole 
Jumalaa.” (Ps.14:1) 

 Pohdittavaksi 
 Miten rationalismi ilmenee ajassamme? 
 Mitä rationalisti menettää kieltäessään Jumalan? 

KOMMUNISMI 
Uskoa maanpäälliseen paratiisiin (Uskoa Marxin teorioihin) 

1) Ei ole olemassa Jumalaa 
2) Maailmankaikkeudessa ei ole muuta kuin ainetta 
3) Ihmisen olemuksen muokkaa hänen ympäristönsä 

Marxin oppi on monimutkainen taloudellisten ja sosiologisten teorioiden yhteensulautuma. 
Kommunisti sanoo: ”Minä panen uuden takin jokaisen miehen päälle.” Jeesus sanoo: ”Minä panen 
uuden miehen jokaisen takin sisälle.” 

 Pohdittavaksi 
 Mitä kommunismi sai lopulta aikaan? 
 Missä kommunismi meni harhaan? 
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EKSISTENTIALISMI 
Uskoa uskoon 

Saksalainen filosofi Hegel: ”Lakatkaa ajattelemasta syytä ja seurauksia. Ajatelkaa sen sijaan kahta 
vastakkaista tosiasiaa ja näiden vastakohtien yhteydessä syntyvää uutta tosiasiaa.” 
Eksistentialismi on vastoin ihmisen logiikkaa. Johti ajatteluun, jossa tosiasioilla ei ole merkitystä. 
Etsii sisältöä ja tarkoitusta ”ei-loogisuudesta”. 

Pohdittavaksi 
Missä kohtaat eksistentialismia tänään? 
Mikä merkitys on kokemuksella eksistentialismissa? 
Miten kokemuksen merkitys eroaa kristityn kokemuksesta? 

SPIRITISMI JA OKKULTISMI 
Uskoa pimeyteen 

Ajatuksen virta ja logiikka, joka on täynnä pimeyttä. Siihen ajaa yliluonnollisen nälkä ja Jumala 
-kaipuu, joka hylkää täysin totuuden ja Raamatun.

Pohdittavaksi 
Miten spiritismi ja okkultismi ilmenevät ajassamme? 
Miten okkultismi voi tunkeutua seurakuntaankin lopun ajassa? 
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19. APOSTOLIEN MENESTYKSEN SALAISUUDET

Tapani Suonto 

1. Apostolien rukouselämä

Apostolit viettivät yksimielisesti paljon aikaa rukouksessa. Tärkeä osa heidän rukouselämäänsä oli ylistys ja 
kiitos, jota he ”uhrasivat” jatkuvasti. 
”Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka 
hänen nimeänsä ylistävät.” (Hepr. 13:15) 
Ylistys oli myös keskeinen päämäärä alkuseurakunnan hengellisessä kasvussa.  
Mitä suurempi oli taistelu, sitä määrätietoisemmin he keskittyivät ylistämään Jumalaa. 

Jumala ei yleensä koskaan siunaa ihmistä, joka kapinoiden, katkerana ja syyttävänä anoo Häneltä apua. Hän 
rakastaa sinua, mutta Hän ei voi siunata syntiä, sillä se muuttuisi pian kiroukseksi elämässäsi.  
Siksi Raamattu sanoo: ”Kiittäkää joka tilassa” (1. Tess. 5:18).”Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: 
iloitkaa!” (Fil. 4:4) 
Ylistys ei ollut apostoleille mikään perinteinen liturgia heidän jumalanpalveluselämässään, vaan se oli heille 
elämäntapa ja vei heidät suuriin voittoihin. Ankarat taistelut eivät ole sama kuin tappio. Useimmiten suuriin 
hengellisiin voittoihin kuljetaan myrskyjen ja taisteluiden läpi. Kun saatana riehuu, voitto on usein lähellä. 
Mikä vahinko se onkaan, jos juuri voiton hetkellä me vajoamme masennukseen ja katkeruuteen ja estämme 
omilla asenteillamme Jumalaa toimimasta parhaaksemme ja antamasta meille voittoa! 

Apostolit myös anoivat Jumalalta rukouksessa apua määrätietoisesti ja väsymättä. He tiesivät, että 
evankeliointi on rukouksen hedelmien poimimista. Mekin olemme tänään uskossa siksi, että joku tai jotkut 
ovat rukoilleet. Leonard Ravenhillin mukaan ”Saarna vaikuttaa ihmiseen, rukous vaikuttaa Jumalaan. Me 
voimme saarnata ja tuhoutua, mutta emme koskaan rukoilla ja tuhoutua. Voitto saavutetaan tai menetetään 
ennen kuin on sanottu sanaakaan. Voitto saavutetaan rukouskammioissa.” 

2. Apostolien suhde sanaan
Jeesuksen seurassa apostolit olivat oppineet kunnioittamaan ja uskomaan Jumalan sanaan. He tiesivät 
kirjoitusten pohjalta, että ”Jumala valvoo sanaansa toteuttaakseen sen” (Jer. 1.12). Olennaista ei ole se, 
kuka sanaa julistaa, vaan kenen sanoja ne ovat. Voima ei ole meissä, vaan Sanassa. 
Apostolit rukoilivat: ”Anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi” ( Apt. 4:29). 
Rohkeus oli menestymisen edellytys, ja se vei heidät myös suuriin voittoihin. 
”Ohrasta on aina kasvanut ohraa ja vehnästä on aina kasvanut vehnää. Jumalan sanasta on aina kasvanut 
uskoa”, sanoo evankelista Markku Vuorinen osuvasti eräässä kirjassaan. 
”joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää” (2. Kor. 9:6). Kylvämisen ja niittämisen laki on aina 
pätenyt Jumalan valtakunnassa. ”Jumalan sana ei tyhjänä palaja” (Jes. 55:11). Näitä lainalaisuuksia ei 
kukaan voi kumota. 
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Koko seurakunta on rakennettu ”apostolien ja profeettain perustukselle” (Ef. 2:20). Me olemme  uskossa 
tuon sanan vaikutuksesta. Meidän Jumalamme on sanan Jumala. Sanallaan Hän loi kerran koko 
maailmankaikkeuden, ja sanallaan Hän toimii tänäänkin. 

Kerrotaan, että kun Martti Luther luki Raamatun alkutekstejä hän huomasi sanan dynamis. Silloin hän tajusi, 
että Jumalan sanassa on tuota ’dynamiittia’, uutta luovaa jumalallista voimaa. Kun hän julistaa uskossa ja 
rukoillen tuota sanaa, se vaikuttaa samalla tavalla kuin se vaikutti kerran Jumalan suussa Hänen luodessaan 
tämän maailman. Luther innostui entistä rohkeammin julistamamaan sanaa tunnetuin seurauksin. Se ei 
palannut tyhjänä takaisin. 
Paavali sanoi samasta asiasta, että ”minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima” (Room.1:16). 
Apostolit ymmärsivät ja uskoivat tämän yksinkertaisen totuuden: voima ei ole meissä, vaan Jumalan sanassa. 

Eräs historioitsija on kirjoittanut: ”Kristityt ovat merkillistä joukkoa. Missä tahansa heitä tapaakin, 
kaupoissa, kaduilla tai toreilla, kaikkialla he puhuvat siitä Jeesuksesta.” Alkuseurakunta apostolien johdolla 
julisti rohkeasti sanomaa Jeesuksesta, ja se tuotti tulosta.  
Pietari aloitti saarnansa: ”Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset”(Apt. 2:14). He julistivat 
evankeliumia kaikille ihmisille siellä, missä ihmiset kulkivat, ja kansa otti sanan vastaan (Apt. 17:11). 
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20. APOSTOLIEN MENESTYKSEN SALAISUUDET II

Tapani Suonto 

3. Apostolien suhde Pyhään Henkeen

Apostolit olivat osoittautuneet aivan tavallisiksi kuolevaisiksi Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen viimeisinä 
hetkinä. Kun Jeesus rukoili Getsemanessa, he olivat kaikki vain nukkuneet makeaa unta. Kun Jeesus 
pidätettiin ja vangittiin, he olivat kaikki paenneet peloissaan. Heidän johtajansa Pietari oli kiroillen kieltänyt 
Jeesuksen, ja naisten etsiessä Jeesusta haudalta Pietari oli istunut muiden opetuslasten kanssa peloissaan 
lukittujen ovien takana. Sitten tapahtui jotain, mikä muutti kaiken. 
”Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: ’Miehet, juutalaiset ja 
kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä (– –)’” (Apt. 2:14)  
Pietari oli täyttynyt Pyhällä Hengellä ja muuttunut ”toiseksi” mieheksi. Hän julisti rohkeasti evankeliumia ja 
puolusti pelottomasti tomintaansa.  
”Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: ’Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!’” (Apt. 4:8). 
Opetuslapset olivat seurakunnan alkuhetkistä lähtien täydellisesti riippuvaisia Pyhästä Hengestä. 
Ilman Pyhän Hengen voimaa he eivät olisi koskaan liikahtaneet yläsalista mihinkään. Jeesus oli sanonut 
heille: ”kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä 
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka” (Apt. 1:8). 
Sanoessaan näin Jeesus ei niinkään ollut puhunut ihmeitä tekevästä voimasta kuin voimasta todistaa ja 
tunnustaa Jeesus vapahtajakseen. Sana ”todistaja” on alkutekstissä martyres, joka viittaa ’kärsivään 
todistajaan’. He saivat voiman kärsiä Jeesuksen tähden. 
Apostolit rukoilivat jatkuvasti lisää Pyhää Henkeä. He tiedostivat riippuvuutensa Pyhän Hengen voitelusta.  
Miksi jonkun todistus hiljentää yleisön ja koskettaa syvästi jokaista kuulijaa? Se johtuu voitelusta. Tai miksi 
jonkun laulu uppoaa yleisöön kuin veitsi voihin? Se johtuu voitelusta.  
Kun mikään muu ei murra kivikovaa sydäntä, voitelu tekee sen. Kun ihmisen keinot ovat käytetyt, jää jäljelle 
vielä yksi: voitelu. 
4. Apostolien auktoriteetti

Apostolit olivat nähneet omin silmin Golgatan. Siellä heidän kohtalonsa oli muuttunut. Golgatalla koko 
maailman järjestys oli mennyt sekaisin. Siellä Jeesus-nimestä oli tullut ihmisiä kahtia jakava voima. Toiset 
rakastivat tuota nimeä, toiset vihasivat. 
Voit puhua ihmisille tänäänkin Jumalasta tai korkeammasta voimasta ja he suhtautuvat sanomaasi 
myönteisesti. Mutta jos lausut sanan Jeesus, he vaivaantuvat tai suuttuvat. Jeesusta voi joko rakastaa tai 
hävetä. Siksi Raamattu sanookin, ettei kukaan voi sanoa Jeesus on Herra, paitsi Pyhässä Hengessä.  
Tiedät varmasti, miksi Jeesus Kristus on meille niin tärkeä. Jeesus on sama kuin koko kristinusko. Kaikki 
kulminoituu yhteen persoonaan. Jos jätät Hänet pois, ei jäljelle jää mitään. Ilman Jeesusta ei ole olemassa 
lunastusta, ei iankaikkista elämää, ei rauhaa eikä yhteyttä Jumalaan. Jeesus sanoi:”Ei kukaan tule Isän tykö 
muutoin kuin minun kauttani” (Joh. 14:6). 
Jumala haluaa kirkastaa tälle syntiselle maailmalle vain yhden nimen, ja se on Jeesus Kristus. Tuossa 
nimessä ei ole mitään maagisuutta. Siinä on paljon suurempi voima. Siinä on Jumalan voima. Siihen 
kätkeytyy auktoriteetti kaikkea pimeyttä ja perkeleen valtaa vastaan. Siksi se nimi on aivan erilainen kuin 
kaikki muut nimet maailmassa. 
Apostolit rukoilivat kerran: ”(– –) tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan (–
 –)” (Apt. 4:27). Apostolit eivät olleet huolissaan omasta menestymisestään, vaan Jeesuksen kunniasta ja 
menestymisestä. Tuo asenne vei heidät suuriin voittoihin. He ymmärsivät tuon nimen arvon ja merkityksen.  
Jeesuksen nimessä he tekivät voimallisia tekoja ja ajoivat ulos riivaajia. Jeesuksen nimessä he paransivat 
sairaita, julistivat syntejä anteeksi ja saivat rukousvastauksia. 
He tekivät kaiken Jeesuksen nimessä ja antoivat kunnian Hänelle, jolle kunnia kuuluu. He olivat ”Jeesuksen 
ylösnousemuksen todistajia” ja toimiessaan ylösnousseen Jeesuksen nimessä he samalla todistivat Hänen 
elävän. Ei kuolleen nimessä voi saada mitään aikaan. 
POHDITTAVAKSI: 
Tiedostammeko me todella tänään riippuvuutemme Pyhästä Hengestä? Luotammeko me liikaa itseemme ja 
ihmisen voimaan? Tarvitsemmeko me Pyhän Hengen voitelua? 
Onko meidän toimintamme kirkastamassa tälle maailmalle sitä ainoata nimeä, jolle kuuluu kaikki kunnia: 
Jeesuksen nimeä? Mikä merkitys meidän kristillisyydessämme on Jeesus–nimellä? 
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21. AIKAMME HARHAT - Väärät demoniopit

Tapani Suonto 

Kun Jeesus eli maan päällä, moni ihminen väitti, että Hänessä asuu saatana. Näitä vääriä väitteitä on esitetty 
aina siitä lähtien. Jeesus vastasi näihin väitteisiin toteamalla: Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän taloon ja 
ryöstää hänen tavaraansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää; vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. 
(Mark.3:27) 
Jeesus teki täysin tyhjäksi sellaisen väitteen, että samassa talossa voisi asua sekä Pyhä Henki että paha henki. 

Jeesus opetti tästä asiasta puhuessaan tyhjästä huoneesta: Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se 
autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä. Silloin se sanoo: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin'. Ja kun 
se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa 
seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen 
viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. (Matt.12:43-45) 
Kun olet antanut elämäsi Kristukselle, Pyhä Henki asuu sinussa ja huone ei ole tyhjä. Siksi sinne ei voi tulla 
saastaista henkeä. Niin kauan kuin et lähde Juudas Iskariotin tielle, huone on varattu ja Pyhä Henki on sinun 
turvasi.  
Juudas ei seurannut Jeesusta vilpittömästi. Hän ei koskaan tehnyt tosissaan parannusta synneistään, 
eikä ottanut Jeesuksen opetuksia vakavasti. Lopulta hän joutui perkeleen eksyttämäksi ja sen valtaan. 
Muille opetuslapsille Jeesus sanoi: Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja 
kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. (Luuk.10: 19) 

Ongelmana tässä uusien demonioppien sekamelskassa on ”uskovainen” -käsite. Uskovaisia on monenlaisia. 
Olen tavannut ihmisiä, jotka käyvät kirkossa ja laulavat jopa ylistyskuorossa, mutta elävät samaan aikaan 
avioliiton ulkopuolisissa suhteissa. On paljon uskovaisia, jotka eivät ole koskaan tehneet parannusta. 
Sellaisen ihmisen elämässä kaikki on mahdollista. Juuri sellainen oli Juudas Iskariot. 
Me emme puhu tässä yhteydessä ”uskovaisista”, vaan vilpittömistä Kristuksen seuraajista, ”opetuslapsista”. 
Sellaisen ihmisen elämässä, joka vaeltaa parannuksessa, ei perkeleellä ole mitään sijaa. 

Raamattu korostaa läpi Uuden Testamentin, että me olemme Pyhän Hengen temppeli. Ettekö tiedä, että te 
olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? (1. Kor. 3:16) Siksi, ole turvallisella mielellä. 
Kun olet antanut elämäsi Kristukselle, Pyhä Henki on tullut sinuun asumaan. Kun vaellat vilpittömällä 
sydämellä Jeesusta seuraten, ei Hän jätä sinua. Hän on sinun turvasi kaikkea pimeyttä vastaan. Niin kauan 
kuin Hän on sinun Herrasi, sinä olet turvassa.  
Sielun vihollinen voi kyllä pelotella meitä, joskus kiusatakin, mutta se on eri asia kuin olla perkeleen 
valtaama. 

Yksi syy siihen, että niin monia ihmisen ahdistuksia tulkitaan perkeleen työksi, johtuu ns. 
menestysteologisen ajattelun mukanaan tuomasta mustavalkoisesta elämäntulkinnasta. Jos jokin asia ei ole 
Jumalasta, sen täytyy silloin olla perkeleestä. Ja jos se on perkeleestä, silloin se pitää ajaa ulos. Ajatus 
kuulostaa kovin loogiselta, mutta se on todellisuudessa täysin pähkä hullu. On paljon asioita, jotka eivät ole 
Jumalasta mutta eivät perkeleestäkään. Elämä ei ole niin mustavalkoista, että siinä vaikuttaisi vain kaksi 
voimaa, ei mitään muuta. Käsittelemme menestysteologiaa seuraavalla kerralla. 

Myös raitis hengellisyys ja sielullisuus ovat aina olleet kristillisessä maailmassa taistelussa keskenään. Näin 
on myös tänään. Sielullinen profetia on väärä profetia, sielullisuus johtaa aina väärään. Se ei kuitenkaan 
automaattisesti tarkoita sitä, että sielullisella tavalla toimivassa ihmisessä asuu perkele. Sielun vihollinen 
kyllä haluaa meitä johtaa sielullisuuteen terveen kristillisyyden sijaan ja jos me sen hyväksymme Pyhän 
Hengen varoituksista huolimatta, voi itse sielun vihollinenkin olla mukana hämmentämässä ihmisen mieltä. 
Meidän pitää kuitenkin olla varovaisia myös arvioidessamme sielullisuudesta johtuvia harhoja, sillä 
sielullisuus on kuitenkin eri asia kuin olla sielun vihollisen valtaama. 

POHDITTAVAKSI 
Mihin perustuu vilpittömän uskovaisen turvallisuus? 
Miksi nämä uudet demoniopit innostavat niin paljon ihmisiä? 
Miksi nämä uudet demoniopit tuovat niin paljon ahdistusta toisten ihmisten elämään? 
Miten auttaa ihmistä, joka on omaksunut vääriä oppeja ja kärsii sen tähden masennuksesta ja ahdistuksesta? 
Miten neuvoa ihmisiä, jotka ovat näistä uusista epäterveistä opeista innostuneita? 
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22. AIKAMME HARHAT II - Menestysteologia
Tapani Suonto
VÄÄRÄ IHMISKUVA 
Menestysteologian yksi kulmakivi on tietty ihmiskuva, joka poikkeaa merkittävällä tavalla siitä 
ihmiskuvasta, johon kristillisessä maailmassa yleisesti uskotaan. Menestysteologit sanovat: ”Ihminen on 
henki, jolla on sielu ja joka asuu ruumiissa.” Henki on todellinen ihmisen minä. Ruumis on vain ikään kuin 
talo, jossa henki asuu. 
Tämä oppi henkisyydestä ei ole uusi. Se on osa ns. gnostilaisuutta, jonka kanssa jo alkuseurakunnan aikana 
taisteltiin. Gnostilaisuudessa aineellinen ja ruumiillinen olivat pahaa ja epäoleellista. Oleellinen oli 
henkisyys. Se oli todellinen ihmisen minä. Oppi synnytti profeettoja, jotka saivat erilaisia ilmestyksiä ja 
profetoivat ohi Raamatun ilmoituksen. 
Onko ihminen henki, joka asuu ruumiissa? Ovatko ruumis ja sielu vain sivuseikkoja? Raamattu sanoo 
selvästi, että ihmisen ruumis on Pyhän Hengen temppeli.  
”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette 
saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?” (1. Kor.6:19)  
Raamatussa ihmisyydellä tarkoitetaan ihmisen sielua, henkeä ja ruumista. Ihminen on kolminaisuus. Jos 
puhumme vain hengestä, mutta jätämme pois sielun ja ruumiin, emme puhu kokonaisesta ihmisestä. 
Ihmisyyteen liittyvät erottamattomasti kaikki kolme ulottuvuutta: henki, sielu ja ruumis. Ne kaikki yhdessä 
muodostavat ihmisen. Siksi me uskomme ruumiin ylösnousemukseen. Me tulemme perimään taivasten 
valtakunnan kokonaisina ihmisinä. Siksi Jeesus nousi ylös ruumiillisesti, ”esikoisena kuoloon 
nukkuneista.” (1. Kor.15:20) 
JDS-OPPI 
Erilainen ihmiskuva johtaa erilaiseen oppiin Golgatan tapahtumista ja lunastuksesta. Menestysteologit 
uskovat, että kun Jeesus ristiinnaulittiin, hänen ruumiinsa – siis talo, jossa Jeesus asui – ristiinnaulittiin. Se, 
että talo tuhottiin, ei voinut olla vielä koko lunastus. He uskovat, että sen jälkeen Jeesus, joka on henki, 
vietiin saatanan toimesta helvettiin, jossa saatana kidutti Hänet kuoliaaksi hengellisesti.  
Tätä oppia kutsutaan maailmalla JDS-opiksi (Jeesus Died Spiritually, Jeesus kuoli hengellisesti). 
E. W. Kenyon (k. 1948), joka on varsinainen menestysteologian oppi-isä, sanoo eräässä kirjassaan: 
”Jeesuksesta tuli syntiemme kantaja sillä hetkellä, kun Jumala otti meidän syntimme ja laski ne hänen 
henkensä päälle. Silloin Hänen henkensä koki muutoksen ja Hän siirtyi hengellisen kuoleman ja saatanan 
valtaan.”  
Raamatussa lunastus ei ollut Jumalan ja saatanan välinen asia ja kauppa. ”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti 
maailman itsensä kanssa.” (2. Kor. 5:19) Synnin tuoma ristiriita oli pelkästään ihmisen ja Jumalan välinen. 
Saatana ei ollut lunastustapahtumassa pääroolissa, vaan pelkkä sivustakatsoja. Saatana ei ole Raamatun 
mukaan helvetissä vanginvartijana vaan vankina. Helvetti on tehty Saatanalle ja Hänen enkeleilleen.  
Entä kuoliko Jeesus hengellisesti? Jumala ei voi kuolla hengellisesti. Se on käsitteellisestikin jo täysin 
mahdoton ajatus. Kuinka iankaikkinen Jumala, joka oli Kristuksessa, voisi yhtäkkiä kuolla saatanan käsissä 
hengellisesti. 
Raamattu ei puhu mitään siitä, että Jeesus olisikin kärsinyt Golgatan jälkeen vielä helvetissä. Jeesus huusi 
ristillä: ”Se on täytetty”. Ei Hän huutanut sitä helvetissä. 
Kun ryöväri sanoi ristillä Jeesukselle: ”Muista minua, kun tulet valtakuntaasi”, Jeesus vastasi: ”Totisesti 
minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.” (Luuk. 23:43) Ei Jeesus 
sanonut ryövärille, että paratiisiin mennään vasta helvetin jälkeen. (Paratiisi on paikka, jossa Jumalan lapset 
odottavat ylösnousemusta. Jumalattomina kuolleet odottavat ylösnousemusta ja viimeistä tuomiota 
tuonelassa.) 
Mitä todellisuudessa tapahtui Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen? ”… hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, 
mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka 
muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä...” (1. Piet. 3:18) 
Jeesus meni tuonelaan, mutta ei kidutettavaksi, vaan voittajana saarnaamaan evankeliumia! Voitto oli jo 
tapahtunut Golgatalla. Hänellä oli kuoleman ja tuonelan avaimet. 
Pohdittavaksi: 
Missä ydinasioissa Menestysteologia menee harhaan? 
Miten se vaikuttaa koko käsitykseen krsitinuskosta? 
Mikä siinä on vaarallista? 
Miten auttaa ihmistä, joka on sen pauloissa? 
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23. MITÄ ON HENGELLINEN JOHTAJUUS?
Tapani Suonto 
Hengellinen johtajuus alkaa kodista, missä olemme vaikuttamassa omalla esimerkillämme. Me voimme olla 
hengellisiä johtajia myös sukumme keskellä, työpaikallamme, seurakunnassa, sairaalassa ja jopa vankilassa. 
Kaikki ihmiset voivat olla johtajia. Siksi tämä aihe koskettaa meitä jokaista. Ihmiset voidaankin jakaa karkeasti 
kahteen ryhmään: niihin jotka johtavat toisia ja niihin, jotka ovat toisten johdettavina. 
Johtaminen on vaikuttamista. Joku on sanonut, että johtaminen on vaikutusvaltaa eikä mitään muuta. 
Mooseksella oli merkittävä asema Egyptin hovissa ja hän uskoi sen avulla voivansa pelastaa oman kansansa. 
Mooseksella oli kuitenkin vain asema, mutta ei vielä vaikutusvaltaa. Mooses luuli veljiensä ymmärtävän, että 
hänen avullaan Israel voisi pelastua, mutta hän erehtyi. He eivät ottaneet häntä vastaan johtajanaan. Pelkkä asema 
ei riitä hengelliseen johtajuuteen. Siihen tarvitaan paljon enemmän. 
Älä koskaan tavoittele asemaa ollaksesi suuri johtaja. Älä koskaan suosittele itseäsi mihinkään asemaan. Älä 
koskaan valita, jos sinua ei huomata riittävästi, vaikka sinulla onkin tärkeä asema. Vaikutusvalta ei vähene tai 
lisäänny riippumatta siitä, huomataanko sinut vai ei. Asema ei vielä riitä vaikutusvaltaan. Hengellinen 
vaikutusvalta syntyy pitkän ajan kuluessa. Siihen tarvitaan paljon uskollisuutta, nöyryyttä, rakkautta, vanhurskasta 
vaellusta ym. Mooseksesta tuli vaikutusvaltainen mies vasta 40 vuoden koulun jälkeen. 
Vaikutusvaltaisia johtajia on ollut kaikkina aikoina. Jumala nostaa jokaisen sukupolven keskelle omat johtajansa. 
Lähihistoriastakin löytyy mielenkiintoisia Jumalan miehiä, joilla on ollut todellinen johtajan vaikutusvalta. 

JOHTAJUUS ON EDELLÄ KULKEMISTA 
Jos haluat tietää, oletko johtaja, käänny ympäri ja katso taaksesi, seuraako sinua kukaan. Jos ei seuraa, et 
myöskään johda ketään. Johtaminen on edellä kulkemista. Et voi johtaa ketään myöskään hengellisesti 
pitemmälle, kuin missä itse olet. Voimme opettaa hengellisiä teorioita, mutta tuloksellisesti jakaa toisille vain sen, 
mitä olemme itse sisäistäneet.  
Jos Mooses olisi sanonut Israelin kansalle: ”Lähtekää Luvattuun maahan”, mutta olisi itse jäänyt Egyptiin, Israel 
olisi Egyptissä vielä tänäkin päivänä. Jos kehotat ihmisiä lähtemään kaduille kertomaan Kristuksesta, mutta jäät 
itse kotiin saunomaan, ei kehotuksellasi ole vaikutusta. Hengellinen johtaja kulkee aina itse edellä. Seurakuntaa 
johdetaan ennen kaikkea omalla esimerkillä. Sinäkin voit olla esimerkiksi muille ja kasvaa hengelliseksi 
johtajaksi. 
Suomessa on menossa vakava hengellinen johtajuuskriisi. Johtajuus on maassamme usein pelkkää 
”asemajohtajuutta” ilman hengellistä auktoriteettia. Eräs pastori kertoi huolestuneena seurakunnastaan, jossa 
kirkkoherra on alkoholisti. Sellaisella kirkkoherralla voi olla asema, mutta ei hengellistä vaikutusvaltaa. 
Sellaisessa seurakunnassa lampaat ovat usein ilman paimenta. Jos johtaja on vähemmän antautunut Jumalalle kuin 
seurakunta, ihmiset lähtevät seuraamaan jotain toista. 
Ehkä joku sanoo: ”Eivätkö vanhimmistot, hallitukset, kirkkovaltuustot, johtoryhmät, jaokset ja toimikunnat johda 
seurakuntaa?” Kun David Wilkerson aloitti New Yorkissa nykyisen toimintansa, monet sanoivat hänen 
perustaneen sinne seurakunnan. Mutta todellisuudessa seurakuntaa ei ollut vielä pitkään aikaan. Tarvittiin ensin 
nuo seurakunnalliset rakenteet, että voitiin aloittaa varsinainen seurakunta. Tarvittiin ensin herätys ja joukko 
kokeneita kristittyjä, jotta voitiin rakentaa seurakunta. Me emme saa siirtää henkilökohtaista vastuuta 
persoonattomille instituutioille.  
Valtuustot, hallitukset ja vanhimmistot koostuvat ihmisistä. Heidän tulee olla esimerkkeinä ja johtaa muita. 
Aina kun seurakunta seuraa jotakin toista kuin johtajaa, johtajuus on vakavassa kriisissä. Se on suuri haaste 
paimenelle. Hänen on itse kasvettava edellä tai seurakunta menee ohitse. 
Todellista johtajuutta ei ole ilman uhrauksia. Kaikki vaikutusvaltaiset johtajat Raamatun lehdillä ovat maksaneet 
oman uhrinsa. Nooa menetti paljon ryhdyttyään Jumalan kutsusta johtajaksi. Hän säilytti vain perheensä ja joutui 
aloittamaan koko ihmisen elämän alusta. Abraham jätti kotinsa Kaldean Uurissa ja lähti liikkeelle tietämättä 
minne oli saapuva. Hän eli teltassa koko elämänsä. Joosefin elämässä vapaus ja turva vaihtuivat orjuuteen ja 
vankeuteen.  
Nehemia luopui hyvinpalkatusta työstään kuninkaan palveluksessa ja lähti raakaan työhön ja vaaroihin. Paavali 
luopui asemastaan kunnioitettuna fariseuksena ja tuli juutalaisten hylkäämäksi ja vihaamaksi. Lopulta hänet 
teloitettiin. 
Harvoille Jumala uskoo yhtä vaativia tehtäviä ja harva joutuu maksamaan niistä näin suuren hinnan. Mutta jos 
haluamme olla vaikuttamassa tämän päivän maailmassa, meidänkin on oltava valmiita antamaan oma  
uhrimme. Vaikka hinta voi joskus olla kova, siunaus on aina sitä suurempi. 
Pohdittavaksi: 
Mitä on johtajuus? 
Mitä hengelliseltä johtajalta vaaditaan? 
Millainen on mielestäsi hyvä hengellinen johtaja? 
Tahtoisitko olla itse johtamassa ihmisiä eteenpäin uskossaan? Miten? 
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24. JUMALAN PALVELIJAN STRESSI

Tapani Suonto 

Mitä enemmän Jumala sinua käyttää ja uskoo sinulle vastuuta valtakunnassaan, sitä enemmän joudut kohtaamaan 
erilaisia paineita. Paineesta käytetään nykypäivänä sanaa stressi. Se on alun perin tekninen termi, joka kuvasi 
johonkin esineeseen kohdistuvaa painetta. Jos otat käteesi halvan kertakäyttömukin ja puristat sitä hieman, siihen 
kohdistuu silloin stressiä. Stressi on osa elämää ja sitä ei sinänsä pidä pelätä. Paine laukeaa, kun irrotat otteesi 
mukista, ja se palaa entiseen muotoonsa. Ihminenkin voi kohdata hetkellisesti suurta stressiä, mutta jos se ei ole 
pysyvää, se ei ole vaarallista. Jos jatkamme tätä havainnollista esimerkkiä ja puristamme mukia vielä kovemmin, 
se rusahtaa ja jää pysyvästi lommolle. Silloin mukiin kohdistuu ikään kuin pysyvä stressi, joka ei enää 
laukeakaan. Näin voi käydä myös ihmiselle ja silloin stressi on vaarallista. Olennaista ei siis ole stressin suuruus 
vaan sen jatkuvuus. 

Stressin vaikutus ei ole pelkästään negatiivinen. Se voi myös lisätä tehokkuutta. Monissa suorituksissa pieni 
stressi on jopa välttämätöntä onnistumisen kannalta. Sellaisia ovat mm. urheilusuoritukset. Myös monen taiteilijan 
esiintyminen on parhaimmillaan pienen jännityksen tuoman paineen myötä.  

Puhujana pelkään joskus epäonnistuvani, jos koen tilanteen liian stressittömäksi. Silloin ihminen voi olla 
niin nukuksissa itse, että ei kykene enää olemaan Pyhän Hengenkään kanavana. Kaikki sujuu pelkällä vanhalla 
rutiinilla. 

Stressin alla ihminen on erityisen altis erilaisille lankeemuksille. Mooses lankesi harkitsemattomaan tekoonsa 
paineen keskellä. Pietari lankesi kompromisseihin ja pyrki miellyttämään ihmisiä suuren paineen alla. Myös 
Jeesuksella oli monia kiusauksia kovan paineen keskellä. Perkele yritti saada Hänet käyttämään väärin valtaansa 
ja täyttämään vain omia tarpeitaan. Ilmeisen kiusattu Jeesus oli myös ennen Golgataa Hänen rukoillessaan 
Jumalaa ottamaan pois ”tämän maljan”.  

Siksi jokaisen Jumalan palvelijan on suuren stressin keskellä oltava erityisen tarkkana ja tiedostettava 
stressin aiheuttamat vaarat. Kompromissit, uskottomuus Jumalaa kohtaan, väärät ratkaisut sekä vakavatkin 
lankeemukset väijyvät ovella, kun ihminen on heikko.  

Stressi on läsnä Raamatun ihmisten elämässä jo Vanhan testamentin alkulehdiltä asti. Aadamin ja Eevan on 
täytynyt kokea valtavaa stressiä huomattuaan lankeemuksensa vakavuuden. Sinä päivänä synti astui ihmisen 
elämään ja toi mukanaan ahdistavan stressin, joka on aina siitä lähtien ollut osa ihmiskunnan todellisuutta. 

Kain koki suurta stressiä, kun hän jäi toiseksi Aabelin rinnalla. Jumala ei katsonut hänen uhrilahjansa 
puoleen kuten Aabelin. Kain lankesi ensimmäisenä ihmisenä vertailemaan itseään toiseen ja se johti hänet 
kestämättömään stressitilaan. Lopulta Kain ratkaisi ongelman tappamalla Aabelin. 

On selvää, että Mooseksen elämässä oli ajoittain valtava stressi, vaikka hän olikin suuri uskon mies ja 
Jumalan kouluttama tehtäväänsä. Hänen kohdallaan stressin aiheuttaja oli valtava vastuu koko Israelin kansasta. 
Mooses löysi ratkaisun oman elämänsä stressiin. Se oli läheinen suhde Jumalaan. Hän kertoi Jumalalle huolensa ja 
uskoi vaikeutensa Hänen kannettavakseen. Hän sai myös tärkeitä neuvoja appiukoltaan Jetrolta, joka kehotti häntä 
delegoimaan tehtävänsä muille ja keskittymään tärkeimpään, olemaan ”kansan edusmies Jumalan edessä”. (2  
Moos. 18: 19-23) 

Martan elämässä väärä arvomaailma sai aikaan stressitilan, joka lopulta purkautui valituksena Jeesukselle 
Mariasta. Martan ongelma on hyvin yleinen myös tämän päivän seurakunnassa. Hänen sisäiset vaatimuksensa 
ajoivat hänet kestämättömään tilanteeseen, johon Jeesus lopulta puuttui: "Martta, Martta, moninaisista sinä 
huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä 
oteta pois." (Luuk. 10:41-42) 

Kaikkein suurimmat paineet olivat itse Jumalan Pojan kannettavina Hänen vaikuttaessaan maan päällä ja 
astuessaan viimein kohti Golgataa. Stressitila oli lopulta niin valtava, että Jeesus hikoili verta.  

Jeesuksen keinoina stressin käsittelyssä oli ennen kaikkea rukous, läheinen suhde Isään, syvä 
kutsumustietoisuus, näky taivasten valtakunnasta ja horjumaton usko ja luottamus Jumalaan kaikissa tilanteissa. 
Hän myös delegoi tehtäviään ja jakoi taakkoja opetuslapsilleen. Jeesus on ainoa mainitsemistani esimerkeistä, 
joka ei koskaan epäonnistunut paineen alla.  

Jeesuksen esimerkki on meille arvokas opetus omien paineidemme alla. Hän eli suuren stressin keskellä, 
suoriutui kaikesta menestyksellisesti ja sanoi sitten meille: ”Tule ja seuraa minua.” 

Stressiin on olemassa aina vastaus. Älä jää koskaan pysyvään stressitilaan, vaan kohtaa ongelmasi. Yksi 
hyvä neuvo on lepo. Astu syrjään ja levähdä vähän. Jos et levähdä vähän, joudut varmasti syrjään. 

Pohdittavaksi: 
Millaisissa elämäntilanteissa olet kohdannut stressiä? 
Kuinka olet selvinnyt stressitilanteissa? 
Miten olet vapautunut stressaavista asioista? 
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25. SEURAKUNTA

Teppo Lehtomäki

Matt. 16:16-18 Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika." Jeesus 
vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä 
sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja 
tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. ”Tälle kalliolle minä 
rakennan seurakuntani” Jeesus tarkotti tällä sitä tunnustuksen kalliota, jonka Pietari hetkeä 
aikaisemmin oli lausunut (Jumalan poika). 
Jeesus on seurakunnan pää, jonka tehtävänä on ohjata ruumiin (seurakunnan) liikkeitä. 
Kol. 1:18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista 
nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. 
Jeesus on seurakunnan perustus, jonka päälle seurakunta rakentuu (puu, heinä, kulta, hopea jne.). 
1. Kor. 3:11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus
Kristus. (Luvun konteksti puhuu seurakunnasta).
Seurakunta=Ekklesia, ulos kutsuttu joukko, kansankokous (sanaa käytettiin alunperin Ateenan 
kansankokouksesta. Lähetti kiersi ilmoittamassa kansankokouksesta, ja kutsun vastaanottajia ja 
paikalle kokoontunutta joukkoa kutsuttiin ”ekklesiaksi”). Meidät on ulos kutsuttu tästä maailmasta 
Kristukselle. 

Mikä on seurakunta? 
1. Se on universaali Ef. 5:27 Jumala liittää ihmisen siihen uskoon tultaessa.
- Siihen kuuluvat kaikkina aikoina kaikkialla olevat uudestisyntyneet uskovat.
2. Se on paikallinen Apt. 9:31, Ilm. 2:1, Apt. 13:1 (Ilmestyskirja 7seurakuntaa)
- On hyvä löytää yksi paikallinen seurakunta johon sitoutuu. Ei hengellinen ”pummi” .
3. Se on järjestäytynyt yhteisö, jolla on selkeä johto. Apt. 14:21-23.
- Raamattussa on kaksi srk.mallia. Lähetysvaiheen apostolijohtoinen seurakunta, joka muuttuu
vanhimmistojohtoiseksi sitten kun siihen löytyy hengellisesti kasvaneet veljet.
4. Se on kasvimaa, johon Jumala istuttaa taimia kasvamaan. 1. Kor. 3:6-9.
- Jumala haluaa istuttaa uskovan seurakunnan keskelle. Siellä heistä pidetään huolta, opastetaan,

kannustetaan, rohkaistaan, ohjataan yms.

Seurakunnan jäsenen vastuu 
1. Vaeltaa evankeliumin arvon mukaisesti. Fil. 1:27.
2. Rakastaa toisiamme, kunnioittaa ja puhua hyvää. Joh. 13:34-35.
3. Taloudellinen vastuu. Apt. 2:45, 2. Kor. 9:6-8.
4. Sitoutua auktoriteettien alle. 1. Tess. 5:14, Hepr. 13:17.

Seurakuntakuri 
Kuri=Tarkoittaa puhdistusta, opetusta ja kasvatusta => positiivinen vaikutus. Kirkkoisät ovat 
sanoneet, että kurittomuus murentaa seurakuntaa. 1. Kor. 5:1-5, 11. 
Seurakuntakuri pyrkii aina saattamaan asianomaisen takaisin oikeille raiteille. He eivät ole 
tuomittuja, vaan ankaran, mutta armollisen kurituksen ja kasvatuksen alaisia ”NOVUM”. 

Pohdittavaksi: 
1. Oletko löytänyt oman paikallisen seurakunnan jossa palvelet? Miten löysit sen?
2. Missä tehtävässä haluaisin olla mukana? (evankeliointi, opetus, lähetystyö, diakonia)
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26. SEURAKUNTAVIRAT

Teppo Lehtomäki 

”1. Kor. 12:4-5 Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama ja seurakuntavirat ovat 
moninaiset, mutta Herra on sama”. 
”Ef. 4:11-13 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset 
paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin 
rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, 
täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään”. 
Seurakuntavirkojen kautta Jumala haluaa rakentaa seurakuntaansa valmiiksi palveluksen työhön. 
Mikään valtakirja tai saarnalupa ei takaa, että henkilö olisi Jumalan kutsuma, vaan voitelu ja 
hedelmä ratkaisee kaiken. 
Miten Jumala antaa näitä virkoja? 
Se perustuu Jumalan armoon Ef. 4:7 "Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan 
mitan mukaan”. 
Se ei perustu siihen, kuinka oppinut joku on -Apostolit olivat koulujakäymättömiä "idiootteja", 
Paavali oli oppinut, mutta piti kaiken roskana. On kyse Jumalasta, joka armonsa kautta kutsuu 
ihmisiä tehtävään. Tätä ei voida toimittaa maallisella viisaudella, vaan Herran armolla ja 
viisaudella. 
Mitä nämä virat ovat? 
1. Apostoli, Lähetetty, Lähetyssaarnaaja. Paavali, Barnabas, Timoteus, Silas, Apt. 14:4, 1. Tess. 2:7
Tärkeää huomioida, että 12 Apostolia on täysin oma lukunsa. Nykyajan apostolit menevät uusille 
paikkakunnille, voittajat sieluja Jeesukselle, perustavat seurakuntia ja siirtyvät jälleen eteenpäin.  
2. Profeetta: Agabus, Silas, Barsabbas, Johannes Kastaja, Apt. 11:28.
Profeetan tehtävänä on paikallisseurakunnan keskellä toimia sanan julistajana. Julistusta leimaa
voimakas profeetaallisuus, kehoittaminen, nuhde, lohdutus ja rakentaminen. Profeetta tuo esille
välittömämpää ilmoitusta Jumalan Sanasta, enemmän innostuksen ja ilmestyksen kuin tutkimuksen
tuloksena.
3. Evankelistat: Filippos Timoteus (Paimen)= Häntä kehoitettiin hoitamaan evankelistan tehtävä.
Evankelistan virka on pääsääntöisesti paikallisseurakuntavirka, poikkeuksiakin on kuten esim. Billy
Graham ja Kalevi Lehtinen. Filippos oli kiertävä evankelista. Timoteus oli paikallisseurakunnan
paimen, joka oli myös evankelista.
Seurakunnan keskellä on tutkimuksen mukaan 20% evankelistoja, mutta harvoja koskaan siunataan 
virkaan. Evankelistan tehtävä on julistaa hyvää sanomaa Jeesuksesta, innoittaa ja tehdä 
seurakuntalaisista sielujen voittajia (viedä esim. kadulle). 
4. Paimenet: Pietari, Johannes, Jaakob Jeesuksen veli. Kriteerit tehtävään: 1. Tim. 3:1-10.
Paimenet ovat seurakunnan vanhimpia ja kaitsijoita. Heidän tehtäviinsä kuuluvat seurakunnalliseen 
sielunhoitoon ja kurinpitoon liittyvät asiat. He johtavat seurakuntaa yhdessä (jaettu vastuu). 
5. Opettajat: Apollos Apt. 18:24, Paavali 1. Tim. 2:7.
Raamatun tutkimuksen ja Pyhän Hengen avun tuloksena tiedon järjestelmällinen jakaminen 
ymmärrettävällä tavalla kuulijoille. Rakkaus Raamattuun. Paikallinen sekä kiertävä virka. 

Pohdittavaksi 
1. Miksi on tärkeää, että henkilöllä on Jumalan kutsu?
2. Miksi meillä ei nähdä näitä virkoja käytännössä?
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27. HEDELMÄN KANTAMINEN

Teppo Lehtomäki 

Joh. 12:24-25 Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; 
mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka 
vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään.  

- Ilman kuolemaa, ei voi olla elämää. Eräs jo edesmennyt vanha saarnaaja on sanonut hyvin osuvasti: ”To-
dellisuudessa Jumala ei voi käyttää sinua, ennenkuin hän on perinpohjaisesti kukistanut sinun vanhan ihmi-
sesi, kunnianhimosi, ylpeytesi, ohutnahkaisuutesi, loukkautuvaisuutesi jne.”  

- Nuori D. L. Moody sai Herralta tehtävän kutsua lapsia sunnuntaisin pyhäkouluun. Tuo tehtävä kelpasi hä-
nelle ja hän vastasi: ”Tapahtukoon sinun tahtosi.” Myöhemmin Moody sanoi: ”Olin kuuliainen pienessä ja 
Jumala uskoi minulle lisää.” Hänestä tuli yksi aikansa merkittävimpiä evankelistoja. Väitetään, että hänen 
työnsä kautta ainakin miljoona ihmistä löysi Kristuksen.  

Millainen on sielullinen/lihallinen/kasvamaton uskova? 

Hän elää hengellistä elämää pitkälti tunnemaailmansa pohjalta. Hän on hengellinen liito-orava, joka liitelee 
paikasta toiseen, missä vaan on näennäisiä siunauksia tarjolla. Hän palvelee esimerkiksi silloin, kun tuntuu 
hyvälle. On paikalla ainoastaan silloin, kun on hyvä puhuja. Toisaalta hedelmän kantamisen näkökulmasta 
sielullinen/lihallinen/ kasvamaton uskova paisuu helposti, jos Herra häntä käyttää. 

Kolmenlaisia kristittyjä: 

1. Tikkukaramellin imeskelijät: Hakevat siunauksia, Minulle.....vaan kaikkea. Kalastellaan profetioita, mutta 
samalla kavahdetaan kärsimyksiä. Seurataan lehteä, että missä on joku suurmies puhumassa, niin sinne 
vaan niin, että tossut savuaa. Toisaalta taas ollaan kuin pienet lapset: minulle kaikki, ja jos ei niin tapahdu, 
niin sitten minä lähden. 

- Jos pitäisi antaa jotain seurakunnalle, tai palvella, niin sanotaan NO THANKS!! Näistä ei koskaan tule He-
delmän kantajia!! 

2. Jees- ihmiset = Mukavuuden halu, ei haluta mitään vastustusta

- Heistä ei tule hedelmää kantavia, koska eivät uskolla lähteä Jumalan viitoittamalle kärsimyksen ja ”itselle
kuolemisen tielle”.  

3. Hengelliset ihmiset

Jes. 37:31 kuvastaa hyvin sitä kasvua. ”Ja Juudan heimon pelastuneet, jotka ovat jäljelle jääneet, tekevät 
taas juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin”. 

- Jotka haluavat, että heidän elämällään on merkitystä, haluavat olla kantamassa hedelmää iankaikkiseen
elämään. He ovat valmiita nisun jyvän kuolemisen tielle.  

Mistä tunnistaa HENGELLISEN IHMISEN?  

Hän on armollinen, luja, järkähtämätön, kestävä, pitkämielinen, vaivaa näkevä, laupias, rakkaudellinen, mur-
rettu, särjetty, sitoutunut, nöyrä (tietää sen, että kun Jumala käyttää, ei kyse ole minusta, vaan HÄNESTÄ), 
kärsivällinen, kuuliainen, Herraa pelkäävä, palvelija kaikessa, iloinen, kiitollinen, hedelmää kantava. Tämä 
luo pohjan hedelmän kantamiselle. 

Joh. 15:1-4 Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kan-
na hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaam-
man hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin 
minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, 
ellette pysy minussa. 

Pohdittavaksi: 
- Millaista kristittyä edellä mainituista esimerkeistä edustat?
- Millaista hedelmää kannat elämässäsi?
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28 A.  KASTE (LAPSIKASTE)
Jari Välilä

Kaste ei ole pelastuskysymys, vaan henkilökohtainen usko Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön, 
syntiemme anteeksisaamiseksi, Jumalan armosta pelastaa ihmisen (Ef.2:8-9).

Raamatun tulisi olla uskoville ylin auktoriteetti, Jumalan Sana on Jumalan ilmoittama totuus ihmisille 
kaikkina aikoina. Emme saa asettaa mitään muita lähdeteoksia, tunnustuskirjoja, oppi-isien 
mielipiteitä, kirkkokuntia, tai seurakuntia, samanarvoisina Raamatun rinnalle. Siksi myös 
kastekäsityksemme tulisi pohjautua yksin Raamatun Sanaan (1.Kor.4:6, 1.Tess.2:13).

Kasteella on suuri merkitys uskovalle. Kaste on vanhan syntisen elämämme hautaamista kasteen 
hautaan, sekä nousemista Krituksen tahdon mukaiseen uuteen elämään (Room.6:4).
Vanha ihmisemme (elämämme) upotetaan kasteen hautaan ja nousemme uuteen uskon elämään 
Kristuksessa. Kasteessa uskova ihminen “pyytää hyvää omaatuntoa Jumalalta” (1.Piet.3:21)

Suomessa lapsikastekäsitys pohjautuu pääasiallisesti evankelis-luterilainen kirkon opetukseen. 
Luterilaiset Tunnustuskirjat - Lutherin iso katekismus, Neljäs osa, opettaa kasteesta:
(Alla on muutamia “nosteita” lainauksia, Lutherin isosta katekismuksesta)

Luther: "Lisäksi meille on annettu vakava ja ankara käsky suostua kastettaviksi, sillä muutoin emme 
voi pelastua."

Luther: "Kaste on aivan eri asia kuin muu vesi. Tämä ei johdu veden luonnollisesta olemuksesta, 
vaan siitä, että veteen tulee jotain jalompaa. Jumala itse luovuttaa siihen kunniansa ja panee siihen 
valtansa ja voimansa. Siksi se ei olekaan pelkkää luonnollista vettä, vaan jumalallista, taivaallista, 
pyhää ja pelastavaa vettä tai jotain vielä ylistettävämpää.

Luther: "Jos taas Jumala ei hyväksyisi lapsikastetta, hän ei antaisi kenellekään lapsena kastetulle 
Pyhää Henkeä, ei edes yhtä henkäystä siitä. Lyhyesti sanoen: enää ei pitkään aikaan olisi ihmisten 
joukosta maan päällä pitänyt löytyä yhtään kristittyä. Koska Jumala kuitenkin on tunnustanut 
tällaisen kasteen oikeaksi vuodattamalla Pyhän Henkensä, minkä huomaa selvästi muun muassa 
sellaisista isistä kuin pyhä Bernhard, Gerson ja Juhana Hus, 24 ja koska pyhä kristillinen kirkko 
säilyy tuhoutumatta maailman loppuun asti, lahkolaisten on pakko tunnustaa, että lapsikaste kelpaa 
Jumalalle."

Luther: "Tähdennämme vielä sitä, että emme pane suurinta painoa kastettavan uskoon tai sen 
mahdolliseen puuttumiseen, sillä ei epäusko tee kastetta vääräksi. Kaikki on näet Jumalan sanan ja 
käskyn varassa. Edellä sanottu vaikuttaa ehkä jossain määrin kärjistetyltä, mutta se nojaa täysin 
siihen, mitä olen opettanut. Kaste ei ole muuta kuin vettä ja Jumalan sanaa toisiinsa yhdistettynä. 
Toisin sanoen, kun veden kanssa on sana, kaste on oikea, vaikka siihen ei usko liittyisikään, sillä 
minun uskoni ei luo kastetta, vaan ottaa kasteen vastaan. Vaikka siis kastetta ei otettaisi vastaan eikä 
käytettäisi oikealla tavalla, ei se siitä vääräksi muuttuisi, kastehan ei ole sidottu meidän uskoomme, 
vaan sanaan."

Lähde: https://www.tunnustuskirjat.fi/ik/4osa.html

HÄTÄKASTE: Luterilainen kirkko opettaa, “Jos lapsen pelätään kuolevan eikä pappi pääse heti 
toimittamaan kasteen sakramenttia, tulee jonkun kirkon jäsenen tai muun kristityn kastaa lapsi 
puhtaalla vedellä kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Hätäkasteesta on ohjeet kirkkokäsikirjassa. 
Hätäkaste tunnetaan useissa lapsikasteen sallivissa kirkoissa, koska kasteella on perustava merkitys 
pelastuksen varsinaisena sakramenttina.”

Lähde: Aamenesta öylättiin – kirkon sanasto: Hätäkaste (evl.fi)

Raamattu ei opeta sanallakaan “hätäkasteesta”
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28 B.  Vesikaste, Baptistinen kaste 
Teppo Lehtomäki 

Jeesus sanoi kerran: Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa 
heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. (Raamattu kansalle) 

- Raamattu käyttää kreik.sanaa = Baptizo sanaa kasteen yhteydessä. Se merkitsee ”kastaa painaa
veden sisään, upottaa jotakin veden tai jonkun muun aineen pinnan alapuolelle” => siitä tulee sana
Baptistinen.

- Samaa sanaa Baptizoo käytetään septuagintassa ( se on vanhan testamentin kreikankielinen
käännös) Kun Naeman kastautuu ”sukelsi” veteen Elisan käskystä.

2. Kun 5:14 Niin hän meni ja sukelsi Jordaniin seitsemän kertaa, niinkuin Jumalan mies oli
sanonut; ja hänen lihansa tuli entisellensä, pienen pojan lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi.
Tämä teksti liittyi spitaalista puhdistautumiseen. Eikä kasteeseen.

- Didakhe n.80-150jkr. On nimitetty ensimmäiseksi katekismuksi. Kirja kertoo opeista mitä
alkuseurakunta toteutti.

»Mitä kasteeseen tulee, kastakaa seuraavasti. Kun olette lausuneet kaiken edellä olevan, kastakaa
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, juoksevaa vettä käyttäen (luonnon vettä). Mutta jos sinulla
ei ole juoksevaa vettä, kasta muuhun veteen. Jos et voi kastaa kylmää vettä käyttäen, kasta
lämpimällä. Mutta jos sinulla ei ole kumpaakaan,valele (erämaa oloissa) päähän kolmesti vettä Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ennen kastetta paastotkoon kastaja ja kastettava sekä jotkut muut
lisäksi, jos on mahdollista. Kastettavan käske paastota päivä tai kaksi ennen toimitusta.»

Baptistisen kasteen piirissä nähdään, että ”kasteen ehtona on usko” joka ilmaistaan oman suun 
tunnustuksella. Usko on kasteen edellytys, ja samalla tavalla kaste on uskon ilmaus, siten kaste ei 
ole pelastuskysymys. 

Mitä kaste on? 

1. Vanhan ihmisen hautaamista ja uudessa elämässä vaeltamista Room 6:3-7

Vanhin tunnettu kastekaava, kuvastaa tätä periaateetta, kun kastettavalta kysytään kasteen 
yhteydessä: ” että tahdotko luopua synnistä, sielunvihollisesta ja tämän maaliman menosta ja 
sielunvihollisesta ja seurata Jeesusta?”  

Kaste on ulkoinen sinetti sillä mitä sisäisessä MAAILMASSA ON TAPAHTUNUT (vrt 
Johanneksen kaste => parannukseen. Se myös toimi alkuseurakunnassa julkisena 
uskontunnustuksena, muille ihmisille.  

2. Hyvän omantunnon liitto Jumalan kanssa 1Pie 3:21

Se on hyvän omantunnon pyytämistä. Omatunto on herännyt, ja sitä on alkanut vaivaamaan 
synnintunto. Kastetta kuvataan siten omantunnon liittona, jossa ulkoisesti sinetöidään se mitä 
sisäisessä maailmassa on tapahtunut, kun Jeesuksen Veri on puhdistanut ihmisen kaikesta synnistä. 

Ketä Raamatussa kastettiin? 

1. Ne jotka kuulivat evankeliumin ja ottivat sen vastaan henkilökohtaisesti ja olivat valmiit
tekemään parannuksen Apt 8:28-33

2. Ne joita opetettiin asiasta ja jotka halusivat omasta vapaasta tahdosta sen, että heidät kastetaan
Apt 8:36-37
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29.  OLET KUTSUMUKSEN LAPSI

Tapani Suonto

Jumalan valtakunnassa kaikki perustuu kutsuun. Mitään arvokasta ei tapahdu ilman Jumalan 
antamaa kutsua. 

”Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet, niinkuin Aaroninkin. Niinpä 
Kristuskaan ei korottanut itseään ylimmäisen papin kunniaan, vaan Hän, joka sanoi Hänelle: ”Sinä 
olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.” (Hebr. 5:4-6) 

Vaikka Jeesus oli Jumalan Poika, ei Hänkään astunut osaansa ilman taivaallista kutsua. Kuinka 
paljon enemmän me syntiset ihmiset tarvitsemme kutsua voidaksemme palvella elävää ja pyhää 
Jumalaa. 

Seurakunta – Eklesia – tarkoittaa Jumalan kutsumaa, valitsemaa joukkoa. 

”Sentähden veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset...” (Hebr. 3:1 ) Kutsu koskee 
jokaista, joka on antanut elämänsä Kristukselle. Me olemme samalla erityisasemassa Jumalan 
silmissä ja osallisia hänen kutsumuksestaan. 

"Niin Abraham lähti pois Egyptistä ja Loot hänen kanssaan”, (1. Moos. 13:1.) 

Raamatun alkulehdillä luemme kahdesta miehestä, jotka lähtivät yhtä aikaa Harranista, Abraham ja 
Loot. Kumpikin kulki pian omia teitään. Toinen päätyi luvattuun maahan, toinen Sodomaan, 
tuomittuun kaupunkiin. Miksi näin kävi? 

”Ja Eesau sanoi Jaakobille: ’Anna minun särpiä tuota keittoa.’ Jaakob sanoi: ’Myy minulle ensin 
esikoisuutesi.’ Eesau vastasi: ’Katso, minä kuolen kuitenkin. Mitä minä esikoisuudellani teen?’ Ja 
hän vannoi hänelle ja myi esikoisuutensa Jaakobille... Niin halpana Eesau piti esikoisuutensa”, (1. 
Moos. 25:29-34.) 

Yhden aterian tähden Eesau luopui oikeuksistaan Jumalan lupauksiin. Hän luopui siitä 
kutsumuksesta, joka esikoisena olisi kuulunut hänelle. Samalla hän menetti ne siunaukset, jotka 
ovat vain uskon kautta omistettavissa. Sillä "ilman uskoa on mahdoton olla otollinen”, Hebr. 11:6. 
Sinutkin on kutsuttu. Sinullekin kuuluu lapsioikeus Kristuksen tähden. Olet Kristuksen 
kanssaperillinen. Jumalan lupaukset ovat sinun iankaikkisesta iankaikkiseen. Miten voisist pitää 
niistä kiinni, niin että sinulle ei kävisi kuten Eesaulle? 

Herra puhui Moosekselle sanoen: "Puhu israelilaisille ja ota heiltä, kaikilta heidän ruhtinailtansa, 
sauva kutakin sukukuntaa kohti, heidän sukukuntiensa mukaan, kaksitoista sauvaa... Pane ne sitten 
ilmestysmajaan lain arkin eteen, missä minä teille ilmestyn. Ja tapahtuu, että kenen minä valitsen, 
sen sauva versoo”, (4. Moos. 17:1-5.) 

Jumala valitsee, kenet Hän tahtoo. Hänen päätöksiinsä ei ihminen kykene vaikuttamaan millään 
tavalla. Ilmestysmajan hiljaisuudessa oli vain Jumala ja kaksitoista sauvaa. Ihminen odotti 
ulkopuolella. Sisällä Jumala käyskenteli oman aivoituksensa mukaan ja teki oman valintansa. 

Pohdittavaksi: 
Mihin tuo Jumalan valinta perustui?  
Mitä Aaronin sauvan versominen opettaa meille tänään?
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