Pyhän Hengen vuodattaminen – Apt. 2:1-41 – Saatte voiman!

Pyhän Hengen vuodattaminen – Apt. 2:1-41
Johdanto: Ootko nähnyt tuulen? Kokenut sen vaikutuksen? (dialle kuvia) Jumalakin antoi meille jotain sellaista, mitä
emme näe, mutta jonka vaikutukset tunnemme. Me emme voi sen kulkemista ja tekoja itse määritellä, mutta sen vaikutukset ovat aina hyvät!
Jerusalemissa juhlittiin helluntaita. Se oli sadonkorjuujuhla ja samalla Jumalan lain antamisen muistojuhla, jota vietettiin 50 päivää pääsiäisestä. Opetuslapset ja monet muut Jeesukseen uskovatkin olivat siis koolla Jerusalemissa, niin
kuin laki edellytti. He olivat jossain talossa kokoontuneina ja siellä tapahtui jotain ennen kokematonta.
Kuva 1
Jakeet 2 ja 3. - Mitä tapahtui? Se ei ollut tuuli eikä se ollut tulta, mutta kirjoittaja kuvaa tilanteen ollen kuin tuulenpuuska ja tulenlieskat. Jumala antoi omillensa, Jeesuksen uskoville Pyhä Hengen. (näkyviin sana Pyhä Henki) Ennen
kuin Jeesus oli noussut taivaaseen, hän oli luvannut antaa Pyhä Hengen. Apt. 1:8 (näkyviin, ääneen)
Kuva 2 - Kuka Pyhä Henki on?
Jumala -Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki – (kolmio ympyrän sisällä) Kolmion tasasivuisuus tarkoittaa,
että kaikki kolme sivua ovat yhtä pitkiä ja kaikki kolme kulmaa yhtä suuria. Jumalan kolme persoonaa ovat nekin keskenään yhtä hyviä, rakastavia ja voimakkaita. Pyhä Henki Jumala on yhtä täydellinen kuin Isä Jumala. Poika Jumala eli
Jeesus on yhtä hyvä kuin Pyhä Henki Jumala. Pyhää Henkeä ei voi nähdä, sillä hänellä ei ole ruumista. Siksi häntä
kutsutaan Hengeksi, mutta on persoona.
Ikuinen – ei alkua eikä loppua (ympyrä kuvaa sitä). PH oli jo luomassa maailmaa.
Kuva 3
Missä Pyhä Henki nyt on? – Jerusalemissa?
PH on kaikkialla läsnä oleva (karttapallo) - Sinä ja minä voimme olla samanaikaisesti vain yhdessä paikassa. Et voi olla
sekä koulussa että kotona yhtä aikaa. Pyhä Henki sen sijaan voi olla joka paikassa maailmassa yhtä aikaa ja siksi voi
auttaa ihmisiä eri puolilla maailmaa – milloin ja missä tahansa. Kun Jeesus eli maan päällä, hänellä oli ihmisen keho.
Siksi Jeesus ei pystynyt olemaan kuin yhdessä paikassa samaan aikaan. Pyhä Henki, joka tuli maan päälle Jeesuksen
noustua Taivaaseen, voi olla samanaikaisesti eri paikoissa.
Pyhä Henki asuu sinussa, joka uskot Jeesukseen; oikeastaan Jeesus asuu sinussa Pyhän Hengen kautta. Olet Pyhän
Hengen koti! Pyhä Henki on siellä, missä uskotaan Jeesukseen, luetaan Raamattua ja rukoillaan.
Mitä Pyhä Henki tekee?
Pyhä Henki on jokaisen Jeesuksen uskovan apu; Vaikuttaa sinussa uskon Jeesukseen, ilman Pyhää Henkeä sinulla ei
olisi uskoa Jeesukseen, eikä sun usko kestäisi. Hän on lohduttajasi, neuvojasi, johdattajasi, puolustajasi, kaiken sortin
apua, jotta voit elää Jumalan mielen mukaista elämää täällä. Hän vaikuttaa ja ylläpitää sinussa uskon Jeesukseen ja
auttaa sinua ymmärtämään mikä on totuus. Hän auttaa sua rukoilemaan ja rukoilee sun puolesta. Hän antaa myös
voiman kertoa toisillekin Jeesuksesta. Pyhä Henki toimii Jumalan sanan kautta.
Kun opetuslapset saivat PH:n, mitä tapahtui?
Kuva 4
Jae 2:6 - Siellä helluntaijuhlille oli tullut ihmisiä laajalta alueelta ja he puhuivat erikieliä. Kun he kuulivat sen kohahduksen, mikä Pyhä Hengen tulosta kuului, he tulivat hämmästyksissään katsomaan, mitä tapahtui. Kun Jeesukseen uskovat
puhuivat heille, he puhuivat eri kielillä. Jokainen, olipa mistä päin tahansa, kuuli puhuttavan hänen oman kansansa
kieltä. Kaikki ihmiset olivat ihmeissään, jotkut jopa pilkkasivat heitä, että ne ovat juovuksissa. Ehkä se kuulosti juopuneen mongerrukselta, tai ehkä he ajattelivat, että ei kukaan tuollaista puhu selvin päin. No, olivatko he humalassa?
Mistä se johtui? Oliko Jeesuksen uskovat niin kielineroja, että ne osasivat lukuisia erikieliä? Ei. He olivat tavallisia ihmisiä, suurempi osa ei ollut käynyt kouluakaan. Pyhä Henki auttoi heitä puhumaan kieltä, jota he eivät osanneet.
Miksi näin? – jotta jokainen kuulisi Jumalan suurista teoista (jae 11b), Jeesuksesta. Vierasmaalaisille ei voi kertoa, jos
ei osaa heidän kieltään. Mitäs se Jeesus lupasikaan? – Apt. 1:8 (näkyviin, ääneen) Saatte voiman ja siihen sisältyy
kaikki muukin varustus, mitä tarvitaan. Rohkeus, taito, halu…
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Jos jokainen Jeesuksen uskova saa Pyhän Hengen, niin puhuuko jokainen sitten myös eri kieliä? Ei. Pyhä Henki antaa
sinulle ne lahjat, mitä sinä tarvitset, sen tehtävän toteuttamiseen, minkä Jumala on sulle antanut.
Kuva 5
Jeesuksen uskovat ollaan kuin yksi ihmisruumis (lisää dian tekstit)
Ihan niin kuin sinulla on pää, kädet, jalat, silmät, suu, nenä, korvat… kaikilla niillä on eri tehtävä. Korva ei voi nähdä,
niin kuin silmä, maha ei voi ajatella niin kuin aivot, nenällä ei voi kävellä niin kuin jaloilla. Eikä sormet voi sanoa suulle,
ettei me sua tarvita. Tai polvi ei voi sanoa otsalle, että olet joutava.
Jumala antaa myös meille erilaisia lahjoja ja tehtäviä. (vaihda kuva)
Kuva 6
Yhdellä on lahja opettaa, toisella lahja kuunnella, kolmannella lahja soittaa ja laulaa, neljännellä lahja tiskata ja hoitaa
muut keittiöhommat, viidennellä on lahja johtaa, kuudennella lahja auttaa köyhiä, seitsemännellä lahja rakentaa…
Joillakin on myös lahja puhua kielillä, ja joillakin lahja selittää se, mitä he puhuvat. Osa lahjoista luonnollisia lahjoja,
osa, kuten tämä kielillä puhuminen, on Jumalan Hengen vaikuttaman lahja.
Kun Jumala antaa sulle tehtävän, hän antaa sulle myös taidon ja voiman just siihen tilanteeseen ja tehtävään. Sä saat
rukoilla, että Jeesus anna mulle lahjat ja kyvyt, mitä mä tarvitsen ja auta, että rohkenisin niitä käyttää.
Miksi Jumala antaa tällaisia lahjoja ja kykyjä? – Jotta ihmiset, myös sinä, saisit kuulla ilosanoman Jeesuksesta ja uskoa
Häneen ja pelastua sekä kasvaa Jeesuksen tuntemisessa.
Kuva 7
Kun ihmiset ihmettelivät, kuinka he kuulivat heidän omaa äidinkieltään puhuttavan, Pietari astui esiin puhumaan
heille. Mikäs Pietari oli muuten ammatiltaan? Ajattele, tavallinen kalastaja mies, astui puhumaan, ja kuulijoita oli
tuhansia. Mistä hän puhui? – hän kertoi, että kaikki tämä ihmeellinen, mitä tapahtui, tapahtui juuri niin kuin Jumala
oli sanassaan sanonut. Ei kukaan ole juovuksissa, sillä on vasta aamukin, ja sitä paitsi ei nämä miehet juoneet viiniä
humaltuakseen.
Pietari kertoi, että Jumala on antanut Henkensä, jonka kautta Jumalan voima vaikuttaa. Hän kertoi Jeesuksesta, että
jokaisen ihmisen tulee kääntyä Jumalan puoleen, tunnustaa syntinsä, jotta saa kaiken anteeksi Jeesuksen ristinkuoleman tähden. Ja että jokainen Jeesuksen uskova saa lahjaksi myös Pyhän Hengen, avuksi ja voimaksi elämään.
Lopuksi Pietari oikein pyysi, että antakaa pelastaa itsenne, ettette hukkuisi, eli joutuisi eroon Jumalasta. (2:40)
Jos sinä et vielä oo pelastunut, saanut syntejäsi anteeksi, niin sinäkin voit kääntyjä Jumalan puoleen rukouksessa ja
tunnustaa syntisi. Vaikka nyt tai kotona, yksin tai voidaan rukoilla yhdessä. Saat uskoa syntisi anteeksi Jeesuksen ristinkuoleman tähden. OK
Mitä tapahtui tämän Pietarin puheen seurauksena?
Kuva 7
Jae 41 > noin 3000 ihmistä uskoi Jeesuksen ja sai syntinsä anteeksi. Ja heidät kastettiin. Vau! Oliko se Pietarin ansiota?
Ei, vaan kun Pietari kertoi ihmisille Jeesuksesta, puhui heille Jumalan sanaa, niin Pyhä Henki vaikutti ihmisissä niin, että
he uskoivat Jeesukseen.
Samalla tavalla sinäkin Jeesukseen uskovana saat olla kertomassa Jeesukselle toisista. Ei oo kyse siitä, mitä osaat tai
millainen olet, vaan Pyhä Henki antaa sinulle taidon, voiman ja rohkeuden. Hän antaa sanat suuhusi! Muista, Pyhä
Henki on apusi, jokaisessa hetkessä. Apt. 1:8 (näkyviin, ääneen)
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1. Onko lause oikein vai väärin? Ympyröi vastaus.
1. Opetuslapset olivat juhannusjuhlassa Jerusalemissa. oikein / väärin
2. Opetuslapset kuulivat kohahduksen ja näkivät kuin tulenlieskoja. oikein / väärin
3. Jumala antoi Jeesukseen uskoville Pahan Hengen. oikein / väärin
4. Pyhä Henki on ihminen niin kuin sinä ja minä. oikein / väärin
5. Pyhä Henki on kaikkialla läsnä oleva Jumala. oikein / väärin
6. Pyhä Henki kiusaa Jeesukseen uskovia. oikein / väärin
7. Pyhä Henki on Jeesuksen uskovien auttaja ja opettaja. oikein / väärin
8. Emme voi nähdä Pyhää Henkeä, mutta voimme kokea hänen vaikutuksensa. oikein / väärin
9. Kun Pietari oli saanut Pyhän Hengen, hän ei uskaltanut puhua kenellekään mitään. oikein / väärin
10. Kaikki, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen, puhuvat aina vierailla kielillä. oikein / väärin
11. Jumala antaa sinullekin voiman ja taidon olla Jeesuksen todistaja. oikein / väärin
12. Kun Pietari kertoi ihmisille Jeesuksesta, noin kolmetuhatta ihmistä uskoi Jeesukseen. oikein / väärin
13. ”Te saatte heikkouden, kun Pyhä Henki tulee teihin.” Apt. 1:8 oikein / väärin
14. ”Te olette minun todistajani Jerusalemissa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” Apt. 1:8 oikein / väärin
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Essi ja Elmeri
- ennen opetusta
Elmeri: Voi, mä niin toivon, että ois tuulinen sää.
Essi: Eikä, mä en haluu. Silloin on vaan kylmä! Miksi sä kaipaat tuulta?
Elmeri: Tuulta on niin mukava seurata.
Essi: Täh, en mä ainakaan näe sitä ollenkaan. Ootko sä muka nähnyt?
Elmeri: No, en oo nähnyt. Mutta oon kokenut tuulen vaikutukset.
Essi: Kuten mitä?
Elmeri: Tuuli on kiva silloin, kun se pienesti liikuttelee mun kaarnalaivaa joessa, mutta se on tosi mahtavaa,
kun se voimalla kaataa puita ja se vinkuu ikkunoissa.
Essi: Huh, minusta se ei ole ollenkaan mukavaa. Paitsi helteellä, kun muuten niin kuuma, niin tuuli vilvoittaa...
Elmeri: Aattele nyt sitten sitä, miten mukava on seurata, kun liput liehuvat tai leija leijailee ilmassa.
Essi: Totta, mutta silloin tuuli saa pysyä rauhallisena. Mut mistä se tuuli tulee ja minne se menee?
Elmeri: Eikö sulle oo koulussa opetettu, että tuuli syntyy, kun lämpötilaerot saa aikaan ilmanpaineen eroja
ja ilmanpaine-ero puolestaan saa aikaan paine-erovoiman, joka laittaa ilman liikenteeseen.
Essi: Häh? En ymmärtänyt yhtään mitään, mitä sanoit.
Elmeri: No, katsopa kun aurinko paistaa, niin maa lämpiää ja…
Essi: Elmeri, ei tartte yrittää selittää, en mä tahdokaan ymmärtää. Joka tapauksessa me ei voida määritellä, mistä tuuli tulee ja minne se menee. Se kulkee ihan omaa tahtia ja tekee mitä lystää.
Elmeri: Mutta joka tapauksessa, me tarvitsemme tuulta ja siitä on meille hyötyä ainakin purjehtimiseen, ja
tuulivoimalla sähköntuottamiseen.
Essi: Ja toisinaan se aiheuttaa vaaratilanteita ja hirmumyrskyjä.
Elmeri: Älä ole noin negatiivinen.
Essi: Hmm. Onkohan olemassa jotain, mitä emme näe, emmekä voi ohjailla, mutta jonka vaikutukset meidän elämäämme ois aina hyvät?
Elmeri: No, enpä kuule tiedä… Mutta mennään nyt välillä pohtimaan Raamatun asioita. Pyhän Hengen vuodattaminen – Apt. 2:1-41
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Essi ja Elmeri
- ennen opetusta
Essi: Voih, kyllä mäkin toivoisin tuulen puhaltavan.
Elmeri: No, mikäs noin sai sun mielen muuttumaan?
Essi: Mä toivoisin sen Pyhän Hengen tuulen puhaltavan.
Elmeri: Häh, mikäs se on?
Essi: Etkö sä kuunnellut tänään mitään? Raamatussa kerrotaan, kuinka Pyhä Henki tuli opetuslapsille kuin
tuulenpuuska.
Elmeri: Ai niin joo, mutta sehän oli ainutkertainen juttu silloin. Pyhä Henki on kerran silleen tullut, niin ei kai
sen nyt uudestaan tarvii tulla. Sehän asuu meissä Jeesuksen uskovissa.
Essi: Juujuu, mutta eikös se Pyhän Hengen toiminta kuitenkin oo kuin tuuli?
Elmeri: Niin, me ei nähdä sitä, eikä voida ohjailla, mistä se tulee ja minne se menee, mutta me koetaan sen
vaikutukset.
Essi: Ja ne vaikutukset on aina hyvät, Jumalan mielenmukaiset.
Elmeri: Mut hei, voidaanhan me ohjailla Pyhää Henkeä.
Essi: Miten niin? Sehän on Kaikkivaltias Jumala ja me vain ihmisiä.
Elmeri: Totta! Mut me voidaan rukoilla Pyhää Henkeä avuksi meille ja kun Jumala vastaa rukouksiin, niin
Pyhä Henki toimii silloin.
Essi: No, silleen joo…. Mä koen itseni huonoksi rukoilijaksi, joten paras uutinen mulle olikin, että Pyhä
Henki auttaa mua rukoilemaan ja jopa rukoilee mun puolestani.
Elmeri: Mä rukoilen sitä, että Jumala antais mullekin rohkeuden ja voiman kertoa toisille Jeesuksesta. Koulussa kun on monta jätkää, jotka tarttee Jeesusta. Ja mä toivoisin, että ne lähtis joskus mukaan seurakuntaakin.
Essi: Mut musta ois kyllä kiva puhua vierailla kielilläkin, niin kuin Pietari ja muut kaverit.
Elmeri: Niin minustakin. Mutta se ei taida olla kiinni siitä, että se on kivaa, vaan Jumala antaa sen lahjan
sellaiselle, joka sitä tarvitsee.
Essi: Joo, kyllä mä tiedän, että se ei oo tarkoitettu vaan hauskanpitoa varten, vaan Jumala antaa lahjoja
meille, jotta ilosanoma Jeesuksesta menisi eteenpäin ja me saatas kasvaa Jeesuksen tuntemisessa.
Elmeri: Pyhä Henki taisi olla mukana tässäkin hetkessä, sillä mä ainakin opin uutta.
Essi: Joo, niin mäkin! Kiitos Jeesus Pyhästä Hengestä! Aamen.
Elmeri: Aamen! JA nyt mä sanon moi moi!
Essi: Moi, moi!

