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LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ
Joh.14:15-26
Apt. 1:7-9

RAAMATULLINEN POHJA
Apt.2:1-21
Ef.1:11-14
Apt.10:38
Joh.16:7-14
Joh.3:5-8
1Kor.2:9-14

AVAIN
”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun
nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja
palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille
puhunut.”

Joh.14:26
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JOHDANTO
Joh.20:22 luemme, ”Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki.”
Pyhän Hengen vastaanottaminen tarkoittaa yhtä kuin vastaanottaa
lupauksen sinetti, että olemme Jumalan lapsia
1. OPI TUNTEMAAN JA TUNNISTAMAAN PYHÄ HENKI
Meillä kaikilla on sama oikeus uudestisyntymisen kautta oppia tuntemaan, kuka Pyhä Henki
on ja ymmärtää Hänen tekonsa. Seuraavat piirteet auttavat hänen tunnistamisessa:

a. Hän on persoona
Pyhä Henki ei ole vain ”voimavaikutus”, vaan persoona, parakletos; Puolustaja, henkilö
”Te tunnette hänet” tarkoittaa läheistä ja luottamuksellista suhdetta

Pyhä Henki on persoonana, yhtä aito ja todellinen kuin Herra Jeesus Kristus on. Hän on
kolminaisuuden kolmas persoona. Jeesus oli varma siitä, että hän voisi tarkasti edustaa
häntä. Sen tähden Jeesus antoi lupauksensa opetuslapsilleen. Kuitenkin hän on persoona,
jota maailma ei voi nähdä eikä vastaanottaa, koska Pyhä Henki annetaan vain niille, jotka
tunnustavat Jeesuksen Herranaan ja Pelastajanaan.
Seuraavat asiat auttavat meitä ymmärtämään, että Pyhä Henki on persoona:
•
•
•
•
•
•

Hän
Hän
Hän
Hän
Hän
Hän

puhuu (Apt.13:2; Joh.16:13)
johtaa ja varoittaa (Apt.16:6-7)
tarjoaa apua ja puhuu puolestamme (Room.8:26)
opastaa (Room.8:14; Joh.16:13)
todistaa (Joh.15:26)
murehtii tai on surullinen (Ef.4:30)

b. Hän on itse Jumala
Samat ominaisuudet, kuin Isällä ja Pojalla;
Ikuinen Heb.9:14, Kaikkitietävä 1.Kor.2:10, Kaikkialla läsnä oleva 1.Kor.12:13, Kaikkivaltias
1.Kor.12:11, Jumala Ap.t.5:3-4, Kirkkauden Henki 1.Piet.4:14
Pyhyys on Jumalan ominaisuuksien, attribuuttien summa!

Pyhä Henki on työskennellyt maailman luomisesta tähän päivään saakka. Hänen
aikaansaannokset sallii meidän tunnistaa hänet Jumalana. Seuraavat raamatun jakeet
antavat meille tästä todistuksen: Luuk.1:35; Ps.139:7; Hepr.9:14; 1Kor.2:10-11

c. Hän muistuttaa meitä aina Jeesuksesta Kristuksesta
Kaikki, mitä Pyhä Henki tekee ylistää ja korottaa Jeesusta. Kun henkilö lopettaa Jeesuksen
ylistämisen teoillaan, esim. sanoillaan, niin Pyhä Henki joutuu olemaan vaiti. Jos meillä on
läheinen suhde Häneen, meillä on silloin suora yhteys Jumalan aarteisiin ja näin Pyhä Henki
johtaa meitä nauttimaan niistä. Toisin sanoen, meidän uskomme Jeesukseen antaa meille
oikeuden Hänen rikkauksiinsa, mutta meidän suhteemme Pyhän Hengen kanssa sallii
meidän nauttia niistä. Kun me ylistämme Jeesusta teoillamme, Henki riemuitsee ja lisää
Hänen voimaansa meissä. (Joh.16:14-15; Joh.7:38-39)

d. Saa aikaa uudestisyntymisen
Pyhän Hengen kautta meidät tunnistetaan Jumalan lapsiksi. Se on hänen työtään joka
mahdollistaa uudestisyntymisen / uskoontulon. Älä unohda Nikodeemuksen kysymystä
uudesti syntymisestä ja Herran vastausta tähän kysymykseen, Joh.3:5-6. Jotta voi syntyä
Hengestä on ensin kuoltava, tämä tarkoittaa sitä, että jos henkilö ei kuole pois synnistä,
Pyhä Henki ei voi tuoda häntä uuteen elämään.
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e. Hän on meidän oppaamme
Kun Jeesus eli maan päällä, Hän sanoi; ”Minä olen tie, totuus ja elämä…” Hän oli ja on edelleen
ainoa tie Isän luokse, mutta ennen Taivaaseen astumistaan Hän lupasi lähettää Pyhän
Hengen meidän oppaaksi, jotta emme hylkäisi oikeaa polkua (Joh.16:13). Hän on ainoa,
kuka voi täydellisesti tulkita Jumalan Sanaa ja niin kuin Jeesus sanoi, Hän johtaa meidät
tuntemaan koko totuuden.
Viljele intiimiä suhdetta Pyhän Hengen kanssa, et ajaudu uskonnollisuuteen.

f. Hän paljastaa Jumalan salaisuudet
Isä ja Poika jakavat äärettömät armon rikkaudet, mutta ne paljastetaan meille selvästi vain
Pyhän Hengen kautta. Ikään kuin noiden siunausten ja Jumalan salaisuuksien valtuutettuna
tilanhoitajana, Pyhä Henki antaa niitä niille, jotka ovat antautuneet Jeesukselle ja ovat
täynnä Pyhää Henkeä. (5Moos.29:29; 1Kor.2:9-10)
Pyhä Henki tuli jatkamaan Jeesuksen työtä maan päällä yhdessä seurakunnan kanssa. Elämme nyt
erityistä Pyhän Hengen ja seurakunnan aikakautta.
Vanhan Testamentin aikana
1. Pyhä Henki on mukana luomisessa
2. Pyhä Henki antaa ilmestyksen
3. Pyhä Henki tekee kykeneväksi palvelutyöhön

1.Moos.1:1-2
Hes.37:1-2
2.Moos.31:1-3, 1.Sam.16:13

Uuden Testamentin aikana
4. Pyhä Henki saa aikaan synnin tuntoa
5. Pyhä Henki saa aikaan uudestisyntymisen
6. Pyhä Henki antaa pelastusvarmuuden
7. Pyhä Henki saa aikaan pyhyyttä
8. Pyhä Henki täyttää uskovat
9. Pyhä Henki jakaa armolahjoja
10. Pyhä Henki opettaa
11. Pyhä Henki johdattaa

Joh.16:7-11
Joh.3:5
Room.8:16
Gal.5:22
Apt.2:4, 4:31
1.Kor.12:11
Joh.14:26, 1.Tess.4:9
Room.8:14, Apt.16:6-7

Jeesus lähetti Pyhän Hengen, että me emme eksyisi tieltä, joka on Jeesus, Joh.14:6. Pyhä Henki
pystyy täydellisesti tulkitsemaan Jumalan Sanan karttaa johtaen kaikkeen totuuteen.
12. Pyhä Henki auttaa rukoilemaan

Room.8:26, 1.Kor.14:14-15

2. AVAA ITSESI PYHÄN HENGEN VASTAANOTTAMISEKSI
a. Sydämen puhtaus
Herra sanoi: ”Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan uusi viini rikkoo leilit, viini
valuu maahan ja leilit ovat pilalla.” Luuk.5:37. Viini edustaa Pyhän Hengen läsnäolon tuoreutta
ja elävyyttä, joka haluaa tulla kaadetuksi uudistuneiden elämien ylle. Vanhat viinileilit
kuvaavat niitä henkilöitä, jotka kokivat Pyhän Hengen läsnäolon hetkellisesti, mutta
moninaisten tilanteiden kautta kadottivat yhteyden Jumalan kanssa. Uudet leilit ovat elämä,
joka on täydellisesti Jumalan muuttama. 2Kor.5:17

b. Usko
Uskon elämässä, me vaellamme uskossa ja vastaanotamme uskossa. Kun pyydämme Pyhän
Hengen kastetta, uskon avulla voimme hyväksyä uskossa, että olemme jo saaneet sen mitä
pyydämme, ja tässä uskossa aloittaa puhumaan Jumalalle uusin kielin. Jos henkilö on
Jumalan Hengen täyttämä, hän osoittaa sen sanoillaan. Vastaavasti hän osoittaa sanoillaan
myös, mikäli hän on täynnä vihaa ja katkeruutta, koska suu kertoo mitä sydän on täynnä.
Matt.12:34

c. Anna koko olemuksesi Jumalalle
Meidän tulee muistaa, että Pyhä Henki on Jumalan läsnäolo elämässämme. Paavali osoittaa
tämän 1.Kor.3:16. ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Henki asuu teissä?” Tämä
sanoma osoittaa, että Jumala on valinnut ruumiimme olemaan Pyhän Hengen temppeli,
asuinpaikka, eikä Hän viihdy synnin saastuttamassa paikassa 1.Kor.6:19. Sen tähden älä
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anna kehoasi synnin tekemiseen, vaan pyhitä itsesi kokonaan Jumalalle. Room.6:12-13,19
ja Jaak.3:8-12.

d. Vastaanota Hänet Vapaaehtoisesti
Pyhä Henki on hienotunteinen. Hän tulee vain silloin henkilön elämään kun hän itse päättää
kutsua Pyhän Hengen. Ja kun näin tapahtuu, Pyhä Henki tulee ja valtaa koko heidän
olemuksensa, tarjoten voimaa ja täydellistä vapautta. 2.Kor.3:17

YHTEENVETO
Pyhä Henki on kolminaisuuden (Isä, Poika ja Pyhä Henki) kolmas persoona ja Hänet on
annettu Jeesuksen lupauksesta opetuslapsilleen, josta tuli todellisuutta olemalla
lohduntuoja. Jeesus osoitti, että Hän lähettäisi hänet heti lähdettyään täältä. Jumalan Henki
tulee asumaan uskovan elämään hänen ystävänään ja oppaanaan, antaen hänelle voiman ja
vallaten jokaisen hänen elämänsä osa-alueet.

SOVELLUS
Varmistu, että Pyhä Henki ohjaa sinun elämääsi. Tutki päivittäistä elämääsi ja tarkastele
käyttäytymistäsi ja tekojasi, jotta tietäisit oletko todella Pyhän Hengen ohjaama, niin kuin
tällä oppitunnilla on opetettu.
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KYSYMYKSIÄ
1. Apt. 2:4 mukaan todiste siitä, että ylähuoneessa olevat henkilöt täyttyivät Pyhällä
Hengellä oli:
A. Parantumisihme
B. Kielillä puhumisen lahja
C. Yhteyden lisääntyminen
D. Kaikki yllämainitut
E. Ei mikään yllämainituista
2. Mitä ihmisjoukko oletti, kun he menivät yläsaliin ja näkivät uskovat? (Apt.2:7-13)

3. Ensimmäisessä puheessaan Pietari lainasi Jooelin kirjan profetiaa. Kirjoita tähän ne
Jumalan lupaukset, jotka löydät kyseisestä kohdasta: (Apt. 2:16-21)

4. a) Mitkä olivat Pyhän Hengen saamisen ehdot Apt. 2:37-41 mukaan?

b) Kuinka monta ihmistä kääntyi Pietarin saarnan seurauksena?

5. Poimi jokaisesta tekstistä esimerkkejä Pyhän Hengen työstä:
Ef. 1:13
1 Tim. 4:1
Room. 5:5
Apt. 1:8
Joh. 14:26
Joh. 16:8
Joh. 16:13
6. Miten uskovat kastetaan ja mitä siinä tapahtuu Matt 3:11-17 mukaan?

7. Mitä Pyhä Henki tekee puolestamme ja kuinka, kun puhumme Jumalalle Room.8:26?
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