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OPETUKSEN TAVOITTEET
Oppilas ymmärtää Pyhän Hengen tuntemisen tärkeyden ja kaipaa Häntä kaikesta
sydämestään.

OPPILAAN TAVOITTEET

1

Oppilas osaa selittää mitä Pyhän Hengen hedelmä tarkoittaa.
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Oppilas tunnistaa, mitkä alueet hänen elämässään ovat yhteydessä Hengen hedelmän
kanssa.
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PERUSTAVA RAAMATUNKOHTA
Gal.5:19-23

RAAMATULLINEN POHJA
Gal.6:1,4
2.Kor.10:1, 13:13
1.Joh.4:8-10
Joh.13:34-35, 15:11-13
Room.2:4, 5:5, 13:9-10, 14:17, 15:33
1.Tim.1:5
Hepr.1:8-9,
1.Tess.5:16
Hab.3:17-18
1.Kor.14:33
1.Tess.5:23
Ef.2:14, 4:1-3
Kol.1:19-20, 3:12,15
2.Piet.3:9
1.Kor.9:25, 13:4,
1.Piet.2:3, 19-20
Luuk.6:27-31
Mark.10:18,
Tiit.3:2,4,
Matt.11:29, 21:5
2.Tim.2:24-25

AVAINJAE
"Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys,
ystävällisyys,
hyvyys,
uskollisuus,
sävyisyys,
itsensähillitseminen." Gal.5:22
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JOHDANTO
Gal.5:19-25
Tarkoitus on, että kykenemme vahvistamaan Hengen hedelmää - Jumalan luonteen esiin tulemisena
elämässämme. Asenteemme tulisi olla esimerkkinä Hänen luonteenlaadustaan.

A. MITÄ HENGEN HEDELMÄ ON?
Pyhän Hengen lahjat edustavat kapasiteettia tai voimaa uskovan elämässä. Pyhän Hengen hedelmä taas
edustaa luonteenlaatua. Molemmat täydentävät toisiaan.
•

Hengen hedelmä on Jeesuksen luonteenlaadun esille tulemista elämässämme.

Hengen hedelmä ei ole niinkään luettelo erilaisista hedelmistä, vaan täydellisin mahdollinen kuvaus yhdestä
hedelmästä, Jeesuksen yhdestä luonteesta.
Hengen hedelmän ”siivut” kuvaavat Jeesuksen luonteenlaadun eri piirteitä. Pyhä Henki saa aikaan uskovassa
Jeesuksen luonnetta. Pyhän Hengen johtamien ihmisten teot ja asenteet ovat Hengen hedelmää, ne ovat
seurausta elämästä Hengessä.
Hengen hedelmää ja lihan tekoja verrataan keskenään ja ne asetetaan toisiaan vastaan, Gal.5:19-23.
Hengen hedelmä ei liity pelkästään uskovan sisäiseen elämään, vaan seurakunnan yhteiseen elämään.
Aivan kuten nämä hedelmän siivut ovat Jumalan luonteenpiirteitä, joiden mukaan Hän toimii suhteessa omaan
kansaansa, samoin niiden tulee olla uskovan elämässä vallitsevia luonteenpiirteitä. Esim. Gal.6:1,4 toiminta
tulee tapahtua sävyisyyden hengessä.

B. HENGEN HEDELMÄN SIIVUT
1. Rakkaus
Rakkaus mainitaan ensimmäisenä, koska rakkaus kokoaa yhteen Jumalan luonteenlaadun olemuksen suhteessa
Hänen kansaansa. 5.Moos.7:8, Jes.43:4, 2.Kor.13:13, 1.Joh.4:8-10
Rakkaus on Hengen hedelmää, koska Henki, joka vuodatti Jumalan rakkauden sydämiimme ja joka nyt elää
meissä, on Hänen Henkensä, joka rakasti meitä ja antoi itsensä meidän edestämme.
Rakkaus mainitaan luettelossa ensimmäisenä, koska se on itsensä uhraavaa rakkautta, ja näin selkeästi
päinvastainen, kuin itsekkäät lihan teot, Gal.5:20-21 "... vihat, juonet, eriseurat, lahkot..."
Kreikankielessä on useita sanoja, jotka kuvaavat rakkauden eri puolia:
eros
storge
filia
agape

fyysinen ja romanttinen rakkaus
luonnollinen kiintymys
ystävien keskinäinen rakkaus
puhdas ja kestävä, Jumalan luoma rakkaus, joka rakastaa ilman ehtoja

Agape -rakkaus alkaa tulla esiin uskovan elämästä, kun ihminen on ottanut vastaan Jumalan Sanan sydämeensä
ja se on saanut aikaan hänessä uudestisyntymisen, Joh.15:12-13
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"Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut - että tekin
niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen
rakkaus." Joh.13:34-35
"Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu."

Room.5:5
"Rakkaus on lain täyttymys." Room.13:9-10
"Käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä
uskosta." 1.Tim.1:5

2. Ilo
Ilo on osa Jeesuksen luonteenlaatua, Joh.15:11, Hepr.1:8-9, Neh.8:10.
Elämä Kristuksessa Hengen kautta on ilon elämää, ja tällaisen ilon tulee olla luonteenomaista uskovien
yhteisölle, Room.14:17, 1.Tess.5:16.
Ilo ei ole riippuvainen olosuhteista. Se liittyy kokonaisuudessaan siihen, mitä Jumala on tehnyt meidän
puolestamme Kristuksessa Hengen kautta. Jumala on ainoa todellinen ilon lähde. Tämä hedelmän 'siivu' kasvaa
samalla, kun suora henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa edistyy.
Todellinen ilo löytyy, kun parannusta tekevä ihminen kääntää silmänsä ja sydämensä Jumalan puoleen. Silloin
Pyhä Henki sallii hänen ymmärtävän sen, mitä tarkoittaa eläminen Jumalan valtakunnassa, Room.14:17.
Ilo mahdollistaa uskovan pysyvän vahvana olosuhteiden tuoman paineen keskelläkin, Hab.3:17-18.

3. Rauha
Rauha on Jumalan ominaisuus ja Jeesuksen luonteenlaatu; Jumala on rauhan Jumala, Room.15:33,
1.Kor.14:33, 1.Tess.5:23, Joh.14:27.
Jumala elää täydessä shalom ' issa (hyvä olo, eheys) ja Hän antaa shalom' in kansalleen yhteiselämää varten.
Ef.4:3, Kol.3:15
Kuten rakkauskin, rauha liittyy Jumalaan ja Hänen suhteeseensa kansansa kanssa. Näin rauha on erityisesti
yhteisöllinen asia. Hengen hedelmänä rauha asettuu vastaan lihan tekoja, joista kahdeksan kuvaa ihmisten
eripuraisuuden seurauksia.
Yleisessä merkityksessä rauha voidaan määritellä konfliktin puuttumisena. Mutta todellinen rauha on se, mikä
saavutetaan sovinnon tekemisen jälkeen. Esim. kun on ollut konflikti -tilanne kahden ihmisen, osapuolen tai
valtion välillä, niin vasta sitten, kun he ovat käyneet neuvotteluja, jotka johtavat heidät tekemään
rauhansopimuksen, voimme sanoa, että kaikki on palannut takaisin ennalleen ja rauha on saavutettu.
"Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että Hän, tehden rauhan Hänen ristinsä
veren kautta, Hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, Hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että
taivaissa." Kol.1:19-20
"Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta." Room.5:1
"Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin
vihollisuuden... " Ef.2:14
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4. Pitkämielisyys, kärsivällisyys
Pitkämielisyys, kärsivällisyys on Jumalan ominaisuus, 2.Moos.34:6, Ps.103:8, Room.2:4, 2.Piet.3:9
Kreikan sana makrothymia tarkoittaa oikeastaan pitkää mieltä, siis sellaista mieltä, joka pitkään pysyy
voimakkaana ja säilyttää itsehillintänsä. Sen voi sanoa olevan äkkipikaisuuden, itsekkyyden ja kostonhimon
vastakohta. Se merkitsee kärsivällistä ja suvaitsevaista suhtautumista toisiin ihmisiin, vaikka asianomaisella
olisikin mahdollisuus maksaa takaisin samalla mitalla. (Novum)
Paavali käyttää sanaa makrothymia aina kärsivällisyytenä toista kohtaan, 1.Kor.13:4, Kol.3:12.
Hengen hedelmänä pitkämielisyys on Pyhän Hengen aikaan saamaa armoa, jonka avulla voimme tulla toimeen
niiden kanssa, jotka tarvitsevat pitkää ja kärsivällistä rakkautta ja ystävällisyyttä.
Kärsivällisyys on Jumalasta lähtöisin oleva luonteenpiirre, joka kasvaa ja kehittyy Pyhän Hengen kautta. Se
osaltaan vaikuttaa luonteen vahvistumiseen. Jotta tämä päämäärä toteutuisi, on tärkeää, että kaikilla on kaksi
yhteistä tavoitetta: olla vahva ongelmien kestämisessä ja hidas kostamaan kokemaansa vahinkoa.
"Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut. " Jes.53:7
"Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien. Sillä mitä kiitettävää
siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien
tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa." 1.Piet.2:19-20

5. Ystävällisyys
Ystävällisyys kuvaa Jumalan luonteenlaatua tai toimintaa kansaansa kohtaan. Se on Jumalan toimivaa hyvyyttä,
jota Hän osoittaa niille, joita Hän rakastaa. Room.2:4, 11:22, Ef.2:7.
Ystävällisyys liittyy hyväntahtoisuuteen, sääliin, laupeuteen ja jumalisuuteen. Hengen hedelmänä se on aktiivista
hyvyyttä toisia kohtaan; kohtelemme toisia niin kuin haluaisimme heidän kohtelevan meitä, Kol.3:12.
Ystävällisyys on enemmän kuin pelkkä ehdotus; se on Jeesuksen seuraajilleen antama toimeksianto.
Luuk.6:27-31 tuo esiin useita ystävällisyyden hedelmäsiivun makuvivahteita:
• rakasta vihollisiasi
• tee hyvää niille, jotka halveksivat sinua
• siunaa niitä, jotka kiroavat sinua
• rukoile niiden puolesta, jotka parjaavat sinua
• ole valmis olemaan kärsivällinen ja kestämään pahaa (käännä toinen poski)
• anna heille se, mitä he haluavat ottaa sinulta
6. Hyvyys
Jumala on luonteeltaan hyvä, Ps.106:1, 145:9, Mark.10:18, Tiit.3:4, 1.Piet.2:3.
Raamatun käsitys hyvyydestä sisältää moraalisen erinomaisuuden. Se soveltuu etusijassa Jumalaan,
koska Jeesuksen sanojen mukaan "ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu" Mark.10:18
Toisin sanoen hyvyys perustuu siihen, mitä Jumala on ja tekee, koska Hän on ainoa, jolla on moraalista
erinomaisuutta yhdessä täydellisyyden kanssa oman vanhurskautensa ja vilpittömän rehellisyytensä tähden.
Hengen hedelmänä hyvyys on uskovan elämässä Pyhän Hengen aikaansaamaa armoa, joka saa meidät
tekemään hyviä tekoja. Ne, jotka kylvävät Henkeen, tekevät hyvää kaikille, Gal.6:8-10
Vaikka hyvyys ja ystävällisyys liittyvätkin toisiinsa, niin hyvyys viittaa siihen tapaan, jolla meidän tulee elää,
koska se todistaa Jumalan olemassaolosta. Derek Prince sanoo: "Jumalan hyvyys uskovan elämässä pistää
maailman kasvokkain Jumalan läsnäolon kanssa."
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7. Uskollisuus
Uskollisuus on Jumalan luotettavuutta, lojaalisuutta ja pysyvyyttä Hänen suhteessaan uskoviin ihmisiin. Jumalan
ja Hänen sanansa uskollisuus on toistuva teema Raamatussa. Jumala on uskollinen Jumala, 5.Moos.7:9, ja
Hänen uskollisuutensa on suuri, Valit.3:23, 1.Kor.10:13, 1.Tess.5:23-24, 1.Joh.1:9. Jeesuksen nimi on
'Uskollinen', Ilm.19:11 ja 'uskollinen todistaja', Ilm.1:5.
Uskollisuutta odotetaan myös kristityiltä, 1.Kor.4:2, 2.Tim.2:2, Ilm.2:10.

8. Sävyisyys, lempeys
Sanaa praos (= lempeä, sävyisä, hiljainen) käytettiin klassisessa kreikankielessä mm sellaisesta, mikä vaikutti
hyvää tekevästi ja rauhoittavasti, lempeästä tuulenhenkäyksestä, ystävällisestä sanasta, jopa kipuja lievittävästä
voiteesta. Sitä käytettiin myös kesytetystä eläimestä. esim villihevonen, joka oli saatu tottelemaan kuolaimia ja
suitsia, oli praos.
Kyseessä ei ole selkärangaton lempeys, tunteenomainen hellyys, passiivinen hiljaisuus, vaan lempeyden takana
on teräksen lujuutta. Praos on kontrolloitua voimaa. Siinä yhdistyvät sopusointuisesti voima ja lempeys lempeää lujuutta ja lujaa lempeyttä.
Tällainen sävyisyys, lempeys on erityisesti Jeesuksen luonteenlaatu.
Matt.21:5
Matt.11:29
2.Kor.10:1

”Katso, sinun Kuninkaasi tulee ... on hiljainen = lempeä”
”Minä olen lempeä ja nöyrä sydämeltä. ” ... praos = lempeän luja sydämeltä
”Minä, Paavali, itse kehotan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta, minä, joka olen muka nöyrä
kasvotusten teidän kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan,”

•

nöyryys ja rohkeus yhdessä; Kristuksen laupeus ja lempeys

Lempeys sallii meidän omistaa tarpeeksi Isältä saatua tahdon voimaa, jotta olosuhteet eivät voita meitä eivätkä
vaikuta innostukseemme. Sävyisyys on erityinen Pyhän Hengen kristityille antama armo. Se osoittaa
auktoriteetin kaikissa niissä, joilla on sävyisyyttä.
Ef.4:1-2

”Niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niin kuin saamanne
kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien
toinen toistanne rakkaudessa ” / ” aina nöyrinä, lempeinä..” (R92)

Kol.3:12

”Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen
armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen.”

2.Tim.2:24-25

”Herran palvelija ei saa riidellä, vaan hänen on oltava ystävällinen kaikille, taitava opettamaan ja
kärsivällinen, niin että hän lempeästi ojentaa vastustelevia. Ehkäpä Jumala antaa heidän mielensä muuttua,
niin että he tulevat tuntemaan totuuden. ”

•
Tiit.3:2

sana erityisesti pastoreille, solunjohtajille...

”He eivät saa parjata ketään eivätkä haastaa riitaa, vaan heidän on oltava ystävällisiä ja
osoitettava lempeyttä kaikille ihmisille.”
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9. Itsehillintä
Itsehillintä on elämässä esiin tulevaa Pyhän Hengen työtä, jonka kautta saamme kyvyn tehdä parannuksia
heikkouksiimme. Itsehillintä liittyy harkitsevuuteen, ja se on silmiin pistävää Pyhän Hengen ohjaamassa
uskovassa tullen esiin viisaana käytöksenä.
Se on ainoa sana tässä luettelossa, joka ei muualla Raamatussa esiinny kuvaamassa Jumalan luonteenlaatua, ja
ainoa ominaisuus, joka kohdistuu selkeästi uskovaan itseensä. Se ei siis niinkään viittaa yhteisöön! Itsehillintä
on kohdistettu tässä vastoin niitä lihan tekoja, jotka ovat seksuaalisia himoja (haureus, saastaisuus ja irstaus) ja
juominkeja ja mässäyksiä.
"ahkeroikaa ... pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä
tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi."

Fil.2:12b-13
Itsehillintä on syntyisin Jumalasta ja Hän odottaa meidän tuovan sitä esiin osoittamalla maltillisuutta, joka on
riippuvainen tahdostamme.
"Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen vain katoavaisen
seppeleen, mutta me katoamattoman."

1.Kor.9:25
"Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka
Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!"

Jaak.1:12

C. HENGEN HEDELMÄN KASVATTAMINEN
Hengen hedelmä kasvaa parhaiten 'huonossa maaperässä'; opimme toimimaan vaikeissa olosuhteissa ja
ihmissuhteissa 'vastakkaisessa hengessä' eli Pyhän Hengen mukaan, emmekä luonnollisen taipumuksen
mukaisesti.
Gal.5:24
Hengen hedelmä kasvaa meissä, kun opimme vaeltamaan Hengessä, kulkemaan samaa tahtia Pyhän Hengen
kanssa. Elämä Hengessä on hedelmän paras kasvuympäristö.
Gal.5:25
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KOTITEHTÄVÄ
1. Tee taulukko, jossa vertaat Hengen hedelmän siivuja niiden vastakohtaisiin piirteisiin.

2. Tutki omaa luonnettasi ja kirjoita muistiin ne Hengen hedelmän siivut, jotka olet havainnut itsessäsi ja ne,
jotka sinulta näyttävät puuttuvan.
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