5. raamattutunti ajalle 25.–31.7.2020

Todistamista Hengen voimassa
”Kun he olivat päättäneet rukouksensa, vavahti
paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja julistivat rohkeasti
Jumalan sanaa.” (Ap. t. 4:31.)

K

Avaintekstit:
Joh. 15:26, 27;
Ap. t. 2:41, 42;
Ap. t. 8:4;
Hepr. 4:12;
Ap. t. 17:33, 34;
Ap. t. 18:8.

un Jeesus käski varhaisia uskovia: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julista
kaa evankeliumi kaikille luoduille” (Mark. 16:15), tehtävä tuntui heistä var
masti mahdottomalta. Miten he voisivat ikinä toteuttaa niin suurta tehtä
vää? Heitä oli niin vähän. Heidän resurssinsa olivat niin pienet. He olivat suurelta
osin joukko kouluttamattomia, tavallisia uskovia. Heillä oli kuitenkin Jumala, joka
varustaisi heidät heidän tehtäväänsä.
Jeesus sanoi: ”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olet
te minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ää
riin saakka.” (Ap. t. 1:8.) Pyhän Hengen voima mahdollistaisi heille sen, että he
jakaisivat ristin sanomaa elämää ja maailmaa muuttavalla voimalla. Pyhä Henki
teki heidän todistamisestaan tehokasta. Muutaman lyhyen vuosikymmenen ai
kana evankeliumi vaikutti jo koko maailmassa. Apostolien tekojen mukaan nämä
varhaiset uskovat villitsivät koko maailman (Ap. t. 17:6). Apostoli Paavali lisää,
että ”evankeliumi on julistettu kaikille luoduille taivaan alla” (Kol. 1:23). Tämän
viikon tutkistelussa keskitymme erityisesti Pyhän Hengen osaan Kristuksesta an
tamamme todistuksen vahvistajana.

Tämä tutkistelu on sapatiksi 1.8.2020
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SUNNUNTAI 26.7.2020

LUPAUS
PYHÄSTÄ
HENGESTÄ

5. raamattutunti

Lupauksella Pyhästä Hengestä Jeesus vastasi opetuslas
ten huoleen siitä, että hän jättäisi heidät palatessaan tai
vaaseen.”– – teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen
mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois
minä lähetän hänet luoksenne[.]” (Joh. 16:7.) Kreikan kielen
Puolustajaa tarkoittava sana on paraklētos eli joku, joka ”tu
lee toisen vierelle” tarkoituksenaan auttaa. Yksi Pyhän Hen
gen päätehtävistä on tulla kaikkien uskovien vierelle vahvis
tamaan ja ohjaamaan heitä heidän todistaessaan. Todistaes
samme Jeesuksesta emme ole yksin. Pyhä Henki on vierel
lämme ohjaamassa meitä vilpittömästä sydämestään etsi
vien luo. Hän valmistaa heidän sydämensä ennen kuin ta
paamme heitä. Hän ohjaa sanojamme, vakuuttaa ja vahvis
taa etsijöiden mieltä niin, että he voivat vastata Hengen ke
hotuksiin.
Lue Joh. 15:26, 27 ja Joh. 16:8. Mitä jakeet kertovat Pyhän Hengen osasta todistamisessa?
_________________________________________________________________
Pyhä Henki todistaa Jeesuksesta. Hänen tarkoituksenaan on
johdattaa niin monia kuin mahdollista Jeesuksen luo. Hänen
tehtävänsä on kirkastaa Jeesusta. Tässä osassaan hän va
kuuttaa uskoville, että heidän velvollisuutensa on todistaa.
Hän avaa silmämme näkemään mahdollisuuksia kaikissa ym
pärillämme olevissa ihmisissä. Hän työskentelee kulissien ta
kana luodakseen alttiutta evankeliumin vastaanottamiselle.
Johanneksen evankeliumi ilmaisee asian selkeästi. Pyhä
Henki ”paljastaa, mitä on synti” (Joh. 16:8). Hän työskentelee
sydämessä saadakseen ihmiset tajuamaan, miten vieraantu
neita he ovat Jumalasta, ja ymmärtämään katumuksen tar
peensa. Hän osoittaa maailmalle vanhurskauden. Sen lisäksi
että hän paljastaa synnin hän myös opastaa vanhurskaudes
sa. Hän paljastaa, miten suurenmoinen Jeesuksen vanhurs
kaus on verrattuna meidän saastaisuuteemme. Pyhän Hen
gen tehtävä ei ole vain osoittaa, kuinka pahoja me olemme,
vaan myös paljastaa, kuinka hyvä, ystävällinen, myötätuntoi
nen ja rakastava Jeesus on. Henki muovaa meitä hänen kal
taisekseen.
Todistaminen on sitä, että teemme yhteistyötä Pyhän
Hengen kanssa kirkastaaksemme Jeesusta. Hengen voimas
sa ja hänen ohjauksensa alaisina todistamme ihmeellisestä
Kristuksesta, joka on muuttanut elämämme.
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MAANANTAI 27.7.2020

VOIMAANTUNUT
SEURAKUNTA

5. raamattutunti

Apostolien tekojen kirjaa on joskus oikeutetusti kutsuttu Py
hän Hengen tekojen kirjaksi. Se on jännittävä kuvaus todis
tamisesta, evankeliumin julistamisesta ja seurakunnan kas
vusta. Se on kertomus asialleen vihkiytyneistä uskovista, jot
ka täyttyivät Pyhällä Hengellä ja veivät Kristusta maailmalle.
He olivat täysin riippuvaisia Pyhästä Hengestä ihmeellisten
tulosten aikaansaamiseksi. Heissä meillä on esimerkki siitä,
mitä Pyhä Henki voi saada aikaan miesten ja naisten välityk
sellä, jotka ovat täysin antautuneita hänelle.
Lue Ap. t. 2:41, 42; Ap. t. 4:4, 31; Ap. t. 5:14, 42;
Ap. t. 6:7 ja Ap. t. 16:5. Mikä näissä jakeissa tekee
sinuun suurimman vaikutuksen? Mikä on se sanoma,
jonka Luukas, Apostolien tekojen kirjoittaja, halusi välittää kirjaamalla muistiin tällaisen nopean kasvun?
_________________________________________________________________
Luukkaan tarkoitus hänen kirjoittaessaan Apostolien teot oli
kertoa lukijoille Pyhän Hengen teoista alkuseurakunnan pa
rissa.
Huomaa, ettei Luukas epäröi käyttää myös ihmisten mää
rästä kertovia lukuja kuvatessaan Hengen toimintaa ensim
mäisellä vuosisadalla. Hän laski kasteiden määrän. Ap. t.
2:41 hän korostaa, että peräti 3 000 kastettiin yhden ainoan
päivän aikana yhdessä tietyssä paikassa. Ap. t. 4:4 Luukas
kertoo 5 000 kastetusta miehestä. Ap. t. 5:14 kerrotaan, että
”yhä enemmän tuli niitä, jotka uskoivat Herraan, miehiä ja
naisia joukoittain” (RK 2012).
Luukas on kirjannut muistiin Pyhän Hengen työtä yksilöi
den sydämessä, kuten Lyydian, filippiläisen vanginvartijan,
pahojen henkien riivaaman orjatytön tai etiopialaisen eunu
kin. Tärkeää on, että jokaisen suuren luvun takaa löytyy yksit
täisiä ihmisiä, joista jokainen on Jumalan lapsi, jonka puoles
ta Jeesus Kristus kuoli. Me pidämme suurista luvuista, mutta
viime kädessä todistamisessa on usein kyse yksilön henkilö
kohtaisesta kohtaamisesta.
Nopeasti kasvavan Uuden testamentin seurakunnan tar
peisiin perustettiin uusia seurakuntia. Yksi syy varhaisseura
kunnan nopealle kasvulle oli se, että seurakunta jatkuvasti
uudistui uusien seurakuntien perustamisen myötä. Miten tär
keä sanoma tässä onkaan meille myös nykyään.
Miten voimme varmistaa, että paikallisseurakunnassamme lähetystyö on aina keskiössä?
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TIISTAI 28.7.2020

PYHÄ HENKI
JA TODISTAMINEN

5. raamattutunti

Koko Apostolien tekojen kirja on täynnä todistusta siitä, mi
ten vahvasti Pyhä Henki oli läsnä. Henki teki työtään uskovis
sa itsessään ja heidän kauttaan heidän todistaessaan Herras
taan erilaisilla tavoilla. Hän vahvisti heitä kohtaamaan todis
tamisen koettelemuksia ja haasteita vihamielisessä kulttuu
rissa. Hän johdatti heidät niiden luo, jotka vilpittömin sydä
min etsivät totuutta. Kokonaisissa kaupungeissa hän valmisti
ihmisten sydämiä ennen kuin uskovat ehtivät saapua niihin.
Hän avasi mahdollisuuksia, joita uskovat eivät olleet osan
neet edes kuvitella, ja vahvisti voimallaan heidän sanansa ja
tekonsa.
Lue Ap. t. 7:55; Ap. t. 8:29; Ap. t. 11:15; Ap. t. 15:28,
29; Ap. t. 16:6–10. Miten Pyhä Henki palveli todistavia
opetuslapsia tilanteissa, joista edellä mainitut raamatunpaikat kertovat?
_________________________________________________________________
Pyhän Hengen monipuolinen työ ensimmäisellä vuosisadalla
oli todella hämmästyttävää. Yllä olevat tapaukset ovat vain
pieni näyte Hengen työstä. Henki vahvisti Stefanosta todis
tamaan Herrastaan armottoman ja raivon valtaan joutuneen
väkijoukon kivittäessä häntä kuoliaaksi. Ihmeen kautta hän
ohjasi Filippoksen vaikutusvaltaisen totuutta etsivän etiopia
laisen luo avatakseen Afrikan mantereen evankeliumille. Hän
antoi Pietarille vakuuttavan merkin siinä, että myös pakana
uskovat vastaanottivat Pyhän Hengen lahjan. Hän toi seura
kunnan yhteen hetkellä, jolloin se olisi helposti voinut hajota
ympärileikkausta koskevassa kiistassa. Henki avasi koko Eu
roopan mantereen evankeliumin julistamiselle apostoli Paa
valin kautta.
Pyhä Henki oli Uuden testamentin seurakunnassa aktiivi
nen, ja hän on aktiivinen myös tämän päivän seurakunnassa.
Hän haluaa voimaannuttaa meidät, vahvistaa meitä, opettaa
meitä, ohjata meitä, yhdistää meitä ja lähettää meidät maa
ilman tärkeimpään tehtävään eli johtamaan miehiä ja naisia
Jeesuksen ja hänen totuutensa luo. Meidän tulee muistaa,
että hän toimii yhä aktiivisesti tänäänkin, aivan kuten hän
toimi apostolien ja varhaisseurakunnan aikana.
Mitä voimme tehdä päivittäin ollaksemme avoimempia
ja vastaanottavaisempia Pyhän Hengen voimalle elämässämme? Mitkä ovat niitä oikeita valintoja, jotka auttavat häntä toimimaan meissä ja meidän kauttamme?
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KESKIVIIKKO 29.7.2020

PYHÄ HENKI,
SANA JA
TODISTAMINEN

5. raamattutunti

Jumalan sana oli aivan Uuden testamentin seurakunnan to
distamisen ytimessä. Pietarin saarna helluntaipäivänä poh
jautui hyvin pitkälle Vanhaan testamenttiin todistaessaan sii
tä, että Kristus oli Messias. Stefanoksen ennen kuolemaansa
antama todistus oli kertausta Vanhassa testamentissa löyty
västä Israelin historiasta. Pietari viittasi ensin siihen, miten
Jumala ”lähetti Israelin kansalle sanansa” (Ap. t. 10:36), ja
sitten hän kertoi Corneliukselle Jeesuksen ylösnousemukses
ta. Apostoli Paavali viittasi kerta toisensa jälkeen suuriin Van
han testamentin ennustuksiin Messiaan tulosta. Filippos selit
ti huolellisesti etsivälle etiopialaiselle Jesajan kirjan 53. luvun
Messias-ennustuksen merkityksen. Jokaisessa tapauksessa
opetuslapset julistivat Jumalan sanaa, eivät omaa sanaansa.
Hengen innoittama sana oli heidän auktoriteettinsa perusta.
Lue Ap. t. 4:4, 31; Ap. t. 8:4; Ap. t. 13:48, 49; Ap. t. 17:2;
Ap. t. 18:24, 25. Mitä nämä kohdat opettavat meille Pyhän Hengen, Jumalan sanan ja Uuden testamentin seurakunnan todistamisen välisestä suhteesta?
_________________________________________________________________
Sama Pyhä Henki, joka innoitti Jumalan sanan, tekee työtään
sanan kautta muuttaakseen ihmisten elämää. Raamatussa
on elämää antavaa voimaa, koska Hengen kautta se on Kris
tuksen elävää sanaa.
Lue 2. Piet. 1:21 ja Hepr. 4:12. Miksi Jumalan sana on
niin voimallinen muuttamaan ihmisten elämää?
_________________________________________________________________
”Se luova voima, joka toi esille maailmat, on Jumalan sanas
sa. Tämä sana antaa voimaa ja synnyttää elämää. Jokainen
käsky on lupaus. Kun tahto myöntyy siihen ja se vastaanote
taan sydämeen, se tuo mukanaan Jumalan elämän. Se muut
taa luonteen ja luo ihmisen uudelleen Jumalan kuvaksi.” (EK
120.)
Raamatulla on voima muuttaa elämää siksi, että sama
Pyhä Henki, joka innoitti sen kirjoittamisen, innoittaa ja muut
taa meitä lukiessamme sitä. Kun jaamme Jumalan sanaa tois
ten kanssa, Pyhä Henki toimii muuttaakseen heidän elä
määnsä hänen innoittamansa sanan kautta. Jumala on luvan
nut siunata sanansa, ei meidän sanojamme. Voima on nimen
omaan Jumalan sanassa, ei ihmisten järkeilyssä.
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TORSTAI 30.7.2020

PYHÄN
HENGEN
ELÄMÄÄ
MUUTTAVA
VOIMA

5. raamattutunti

Apostolien teot -kirja osoittaa, miten Jumala Pyhän Henken
sä kautta tekee ihmeitä ihmisten elämässä. Kirja on täynnä
esimerkkejä evankeliumin voimasta voittaa kulttuurillisia en
nakkoasenteita ja muuttaa elinikäisiä, syvälle juurtuneita ta
poja sekä opettaa koko ihmiskunnalle Kristuksen armoa ja to
tuutta. Pyhä Henki kohtaa ihmisiä siellä, missä he ovat, mutta
ei jätä heitä sinne. Hänen läsnäolossaan he muuttuvat. Hei
dän elämänsä muuttuu toisenlaiseksi.
Lue Ap. t. 16:11–15, 23–34; Ap. t. 17:33, 34 ja Ap. t.
18:8. Tässä on vain muutama Raamatun esittämistä
kääntymyskertomuksista. Mitä nämä erilaiset tapaukset opettavat Jumalan voimasta muuttaa kaikenlaisten ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten elämää?
_________________________________________________________________
Miten hämmästyttävän moninainen joukko ihmisiä! Lyydia oli
menestyvä juutalainen liikenainen. Filippiläinen vanginvarti
ja oli keskiluokkainen roomalainen virkamies. Pyhä Henki voi
tavoittaa yhteiskunnan koko kirjon. Hänen muuttava voiman
sa tavoittaa niin miehet kuin naiset, niin rikkaat kuin köyhät,
niin koulutetut kuin kouluttamattomat.
Ap. t. 17:34 viittaa areiopagilaisen Dionysioksen käänty
mykseen. Ateenan areiopagilaiset olivat jäseniä tuomioistui
messa, joka käsitteli kaikki oikeusjutut. He olivat merkittäviä
ja kunnioitettuja kreikkalaisen yhteiskunnan jäseniä.
Pyhän Hengen voimasta apostoli Paavalin työ tavoitti jopa
yhteiskunnan ylemmän kerroksen. Crispus (Ap. t. 18:8) oli
juutalaisen synagogan esimies. Hän oli uskonnollinen johtaja,
joka oli perehtynyt juutalaiseen vanhatestamentilliseen ajat
teluun. Pyhä Henki läpäisi esteet ja muutti hänen elämänsä.
Nämä esimerkkitapaukset paljastavat, että kun todistamme
Kristuksesta ja jaamme hänen sanaansa toisille, Pyhä Hen
ki tekee ihmeellisiä asioita kaikenlaisten ihmisten elämässä,
joilla voi olla mitä erilaisin tausta, kulttuuri, koulutus ja usko
mukset. Emme voi, emmekä saa, tehdä omia oletuksia siitä,
kenet Pyhä Henki voi tai ei voi tavoittaa. Tehtävämme on to
distaa jokaiselle, joka kohdallemme johdetaan. Herra tekee
loput.
Kristuksen kuolema koski koko maailmaa, jokaista koskaan elänyttä yksilöä. Mitä tämän totuuden tulisi opettaa meille siitä, miten emme saisi koskaan olettaa, että
joku on pelastuksen toivon ulottumattomissa?
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PERJANTAI 31.7.2020

KERTAUS

5. raamattutunti

Lisäaineistoa: Lue Ellen White, Alfa ja omega, osa 6, s. 37–
42 tai Apostolien teot, s. 39–45 ja Alfa ja omega, osa 5, s.
218–225 tai Aikakausien Toivo, s. 644–650 tai Rakkaudella
Isältä, s. 498–503.
Pyhä Henki tekee yhteistyötä Isän ja Pojan kanssa pelas
tusprosessissa. Aina kun todistamme, liitymme häneen ja hä
nen työhönsä ihmisten pelastamiseksi. Pyhä Henki saa sy
dämet tuntemaan synnintuntoa. Hän avaa mahdollisuuksien
ovia. Jumalan sanan kautta hän valaisee mielen ja paljastaa
totuuden. Hän rikkoo ennakkoluulojen kahleet, joiden vanke
ja olemme. Hän voittaa kulttuurin ajatteluumme tuomat vi
noumat, jotka estävät meitä näkemästä totuutta selvästi.
Hän vapauttaa meidät pahojen tapojen kahleista, jotka sito
vat meitä.
Todistaessamme Jeesuksesta on tärkeää muistaa, että
teemme yhteistyötä Pyhän Hengen kanssa. Hän on tehnyt
työtään ennen meitä valmistaen sydämiä vastaanottamaan
evankeliumin sanoman. Hän saa ihmisten mielen avautu
maan tehdessämme jotakin ystävällistä, todistaessamme, pi
täessämme Raamatun tutkistelua, jakaessamme Raamatun
totuutta sisältävää kirjallisuutta tai osallistuessamme järjes
täjinä johonkin evankelioivaan tapahtumaan. Pyhä Henki jat
kaa työtään yksilön sydämessä vielä pitkään sen jälkeen, kun
olemme poistuneet. Hän tekee kaikkensa johtaakseen kysei
sen ihmisen tuntemaan pelastuksen.
Keskustelunaiheita:
1. Kerro raamatuntutkisteluryhmällesi tilanteesta, jossa olet
kokenut Pyhän Hengen tekevän voimallisesti työtään todis
tuksesi kautta.
2. Oletko koskaan kokenut ahdistusta tai pelkoa siitä, että si
nun pitää todistaa? Miten tieto Pyhän Hengen työstä vähen
tää pelkoasi ja antaa sinulle varmuutta todistaessasi?
3. Tämän viikon tutkistelussa puhuimme Pyhän Hengen osuu
desta todistaessamme. Keskustelkaa erilaisista tavoista, joil
la Pyhä Henki toimii kanssamme yrittäessämme todistaa. Mi
ten Pyhä Henki varustaa meitä todistamiseen ja työskente
lyyn toisten hyväksi?
4. Miksi Raamattu on niin tärkeä osa uskoamme ja todistus
tamme? Miten voimme välttää niiden ansat, jotka väittävät
uskovansa Raamattuun, mutta kuitenkin vähättelevät sen ar
vovaltaa ja todistusta?
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