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Pertti Eräpolku: Puhe Sanan ja rukouksen illassa, 

Klaukkalan Kuusimäessä 1.12.2013 

Kolmiyhteinen Jumala – Pyhän Hengen olemus 

Rukoillaan ensin:   Pyhä, kaikkivaltias Jumala, lähetä Pyhä Henkesi 

avaamaan meille Sinun Sanaasi ja kirkastamaan meille Kristusta.  A 

1.   muutama ajatus  Jumalan kolminaisuudesta                                                                                                                   

Noin  v. 200 jKr. alettiin puhua kolminaisuudesta,  Jumalan kolmen 

persoonan välisestä suhteesta.                                                                                                                 

- Raamatussa ei ole selkeää kolminaisuusoppia,  mutta UT:ssa se 

on kuitenkin selvästi nähtävissä.                                                                                                      

- Kristikunnan yhteisten  uskontunnustusten,  joita ovat  Apostolinen, 

Athanasioksen ja Nikean  mukaan Jumalassa on kolme persoonaa:  

-  Isä,  Poika  ja  Pyhä Henki.      

Joh.1:18  sanotaan:  ”Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; 

ainokainen Poika,  joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.”  ja  

Luuk.10:22  Jeesus sanoo:  ”Kaikki on minun Isäni antanut minun 

haltuuni,  eikä kukaan muu tunne,  kuka Poika on,  kuin Isä;  eikä 

kukaan muu tunne,  kuka Isä on,  kuin Poika  ja se,  kenelle Poika 

tahtoo hänet ilmoittaa."                siis mekin voimme oppia tuntemaan 

Jumalan  ja se onkin ihmisen kallein asia,  kuten M. Luther opettaa                     

Luuk.1:35  kerrotaan Marian ja enkelin kohtaamisesta näin:   ”Enkeli 

vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja 

Korkeimman voima varjoaa sinut; sen tähden myös se pyhä, mikä 

syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi”. 

Marian vanhin poika Jeesus, on ihmiseksi tullut Jumalan Poika ,    

Hän on syntynyt  Isästä Jumalasta,                                                                

ja  Pyhä Henki on lähtöisin Isästä  ja  Pojasta. 

Seuraavaksi kysymys,   kuka Jumala on?                                  

- Joh.4:24  Jeesus sanoo:  ”Jumala on henki”    ja                        

2.Kor.3:17-18  apostoli Paavali opettaa näin:  ”Sillä Herra on Henki, 

ja missä  Herran Henki  on,  siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka 

peittämättömin kasvoin katselemme  Herran  kirkkautta kuin 

kuvastimesta,  muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta 

kirkkauteen,  niin kuin muuttaa  Herra,  joka on Henki”.                            
-  Siis  Raamatun  Sanan mukaan  JUMALA ON HENKI 

Seuraavassa  kuvausta  Jumalan kolmesta persoonasta                                                                       
1.     Jumala Isänä on salattu,  ikuinen,  syntymätön,  tutkimaton  ja 
erilainen kuin ihminen,  >    siis Jumala Isänä on ihmiselle salattu. 
2.  Jumala  Poikana on ilmoitettu Jumala                                                

--  Hän on ainosyntyinen  (Isästä syntynyt)                                          

--  Jumala on ilmoittanut itsensä Kristuksessa.                                        

--  Kristus on totuus  --  ilmoitettu totuus                                                  

--  Jumala on salattu  --  Kristus on ilmoitettu,                                               

--  Kristus  on myös  ikuinen.                                                                             

Mutta oli VÄLIVAIHE  > Kristus  tuli  maailmaan  sovittamaan 

ihmiskunnan synnit   ja sitten  Hän palasi  Isän luo                                                 

--  Ja Kristus tulee vielä 2.n kerran, siitä Raamattu  ilmoittaa 

monessa  kohtaa                                                                                                             

3. Pyhä Henki on myös salattu                                                                

-  Pyhä Henki lähtee Isästä ja Pojasta.                                  

Luterilaiset ja Roomalaiskatoliset opettavat näin.  Mutta ortodoksit 

opettavat että Pyhä Henki lähtee  Isästä.                                                   

--  Pyhä Henki on kätketty Jumala.  Apostoli kirjoittaa 1.Kor.2:9-11 

näin:  ”niin kuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva 
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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. 

- Kokemus Pyhästä Hengestä voi olla todellinen,  mutta Hän  
itse pysyy salattuna.  

- Pyhän Hengen teot ja toiminta on nähtävissä, mutta Hän itse 
pysyy salattuna. 

- Joh.3:8  Jeesus sanoo:  ”Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä 
kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne 
se menee. Niin on laita jokaisen, joka on syntynyt Hengestä."   
 

2.  Kolmiyhteinen Jumala on jakamaton.                        

Raamatullinen perusta  tälle väitteelle:  Lähetyskäskyssä Matt.28:19 

Jeesus sanoo:  ”Menkää siis  ja tehkää kaikki kansat minun 

opetuslapsikseni,  kastamalla heitä  Isän  ja  Pojan  ja  Pyhän 

Hengen  nimeen”                                                                                

-  Kaste suoritetaan  3. yhteisen  Jumalan  nimeen 

Ja  apostoli  Joh.14:23. ”Jeesus vastasi  ja sanoi hänelle: "Jos joku 
rakastaa minua,  niin hän pitää minun sanani,  ja minun Isäni 
rakastaa häntä,  ja me tulemme hänen tykönsä  ja  jäämme hänen 
tykönsä asumaan” ,                                                                                     
tässä on kolmiyhteinen Jumala,  ja Hän asuu uskovassa ihmisessä                                                                                                
-   Uskolla me omistamme kasteen lahjat  = >>  eli, kun me 
pidämme Jumalan Sanan, niin Jumala tulee asumaan meihin PH:ssä 

 
2.Kor.1:21-22  apostoli kirjoittaa:  ”Mutta se, joka lujittaa meidät 
yhdessä teidän kanssanne Kristukseen  ja joka on voidellut 
meidät, on Jumala,  joka myös on painanut meihin sinettinsä  ja 
antanut  Hengen vakuudeksi  meidän sydämiimme.                                 

-  Tässä sanassa  kolmiyhteinen Jumala toimii.                                      
Hän on antanut Jeesukseen uskovalle ihmiselle  Pyhän Hengen 
vakuudeksi  hyvästä osasta iankaikkisuudessa 
   

   Miten  Raamattu  kuvaa  Pyhää  Henkeä                                      

Yleisesti ottaen :  Pyhä Henki on Jumalan voima Hänen työssään                                                                                                               

1.  Pyhä Henki  on  Jumalan voima  Hänen luomistyössään                     

--  Raamattu alkaa sanoilla: ” Alussa loi Jumala taivaan ja maan  –  ja 

sen  toisessa  jakeessa  sanotaan:  ja Jumalan Henki liikkui vetten 

päällä”.   1.Moos.1:1-2                                                                                                        

–  Luomakunnan alussa Jumala loi taivaan ja maan,  ja silloin                       

luomisessa oli mukana myös Pyhä Henki.                                                           

-  Siis Kolmiyhteinen Jumala  oli jo silloin, kun tämä maailma luotiin, 

sillä  > heprean tekstissä sanassa ”alussa” = 2 sanaa;  on  be => ssa   

ja reshit = esikoinen, alku ;  = > ”esikoisessa Jumala loi taivaan ja 

maan”,  eli Jeesuksen kautta Jumala loi. >> Kolmiyhteinen Jumala 

2.  Pyhä Henki  on  Jumalan voima  myös pelastushistoriassa 

Luuk.1:35  kerrotaan enkeli Gabrielin  vierailusta Marian luona 

ennen Jeesuksen syntymää,  ja sanotaan näin:                                      

”Enkeli vastasi ja sanoi Marialle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja 

Korkeimman voima varjoaa sinut;  sen tähden myös se pyhä,  mikä 

syntyy,  pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi”.                                                                                                           

Jeesus sikisi Pyhästä Hengestä,  sillä                                                      

-  Maria täytettiin Pyhällä Hengellä  ja tämä sai aikaan sikiämisen;              

-  Jumala tunnusti Jeesuksen Pojakseen  1.  kasteessa  Jordanilla 

Joh.3:22,  ja  2.  kirkastusvuorella  Joh.9:35                

3.  Jeesus toimi Pyhän Hengen voimassa  täällä maan päällä 

ollessaan.                                                                                                   

-  Voitettuaan Kiusaajan Jeesuksesta sanotaan:                                                                               
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Luuk.4:14      ”Ja Jeesus palasi Hengen voimassa  Galileaan”                                                                                                               

Uudesta Testamentista selviää,  että Jeesus oli täynnä Pyhää 

Henkeä  ja  opetti kansaa,  sekä  että  Hän myös teki  tunnusteot 

Pyhän Hengen  voimassa.                                                                       

-  Tämä selviää meille, kun me luemme  Uutta Testamenttia                                                                 

4.  Pyhä Henki on Jeesuksen työn jatkaja                                    

Joh.15:26   Jeesus lupasi opetuslapsilleen näin:                                     

"Te saatte puolustajan;  minä lähetän hänet  Isän luota. Hän, 

Totuuden Henki,  lähtee Isän luota  ja todistaa minusta.”                                                                                                        

Pyhä Henki on jumalallinen puolustaja,  asianajaja  joka todistaa 

Jeesuksesta maan päällä 

Joh.16:7 Jeesus sanoo opetuslapsilleen:  ”teille on hyödyksi,  että 

minä menen pois.  Ellen mene,  ei Puolustaja  voi tulla luoksenne. 

Mutta mentyäni pois  minä lähetän  hänet  luoksenne,”                               

-  Kun Jeesus meni taivaaseen,  niin Hän lähetti Pyhän Hengen 

maan päälle  jatkamaan täällä aloittamaansa työtä  Jumalan 

Valtakunnassa.  

Jeesus oli maan päällä ollessaan vain yhdessä paikassa kerrallaan.  

-  Mutta nyt  Pyhä Henki on  jokaisessa uskovassa.                                             

Pyhä Henki on alkukielessä sana ”parakletos”= puolustaja, 

lohduttaja,  auttaja  ja esirukoilija.                                                               

-  Tätä Hän tekee Kristuksen omissa.     

Pyhä Henki on totuuden Henki,  ja  Hän todistaa Jeesuksesta,              

- Hän todistaa että,  Jeesus on Messias,  Jumalan lähettämä 

pelastaja 

Joh.16:14.  Jeesus sanoo Pyhästä Hengestä   ”Hän kirkastaa minut, 

sillä sen,  minkä hän teille ilmoittaa,  hän saa minulta”.                                 

– Seurakunnassa  Pyhä Henki kirkastaa  Jeesuksen syntisten  

Vapahtajana           ja myös,       Pyhä Henki kirkastaa  Jeesuksen 

Herrana,  jota kannattaa seurata tämän lyhyen elämän ajan. 

Joh.7:37-39  sanotaan: ”Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: Jos joku 

janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.  Joka  uskoo minuun, 

hänen sisimmästään on,  niin kuin Raamattu sanoo,  juokseva 

elävän veden virrat."  Mutta sen hän sanoi Hengestä,  joka niiden piti 

saaman,   jotka uskoivat häneen;  sillä Henki ei ollut vielä tullut, 

koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.” 

Elävää vettä eli Pyhän Hengen saavat ne,  jotka menevät 

Jeesuksen luo  ja  uskovat Häneen.                                                                                   

– siis,  usko Jeesukseen - tuo Pyhän Hengen kristitylle      

Pyhä Henki virvoittaa ne,  joissa Hän asuu.                                     

Äsken luimme  Johanneksen evankeliumin  luvusta  7  näin:                            

”hänen sisimmästään on,  juokseva elävän veden virrat."  Mutta sen 

hän sanoi Hengestä,  joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen 

-  Kun synnit on pesty pois, niin meidän sielumme virvoittuu                                         

-  Vanhassa  liitossa > vain muutamat harvat valitut  oli kastettu 

Pyhällä Hengellä,  mutta                                                                                                 

-  Uudessa liitossa  Pyhä Henki asuu  jokaisessa  uskovassa         

5.  Pyhä Henki on Jumalan toimija maailmassa       

Pyhä Henki toimii Jumalan työssä meidän maailmassamme                                                                                                                              

Joh.14:26  Jeesus sanoo Pyhästä Hengestä:                             

”Mutta Puolustaja,  Pyhä Henki,  jonka Isä on lähettävä minun 

nimessäni,  hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, 

minkä minä olen teille sanonut”.                                                            
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Pyhä Henki  puhuttelee meitä  Jumalan Sanalla                                                                                

-  Pyhä Henki tekee meistä syntisiä.                                                           

-  Ja Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen syntisten Vapahtajana                                                             

Hyvä kuulija,  Sinä, joka nyt koet olevasi syntinen:            Jeesus on 

maksanut  ristinkuolemallaan  Sinun syntivelkasi,  ja Sinä saat 

uskoa kaikki syntisi anteeksi  Herran  Jeesuksen nimessä ja veressä                                                                                                                                                    

Kun  Pyhä Henki kirkastaa meille evankeliumin,  niin silloin me 

synnymme uudesti ylhäältä.    Eli me tulemme uskoon  

Pyhä Henki suorittaa uudestisynnyttämisen  ja kirkastaa uskon.   

Pyhä Henki  jakaa armolahjoja  Jumalan Valtakunnan työhön                     

-  Pyhä Henki tuo  Jumalan Sanan  uskovalle  (armolahjat toimivat 

PH:n johdossa)                                            -  Pyhä Henki  kirkastaa 

meille  Jumalan Sanan aarteita  ja antaa meille hengellistä viisautta                                                                                                                                                                           

 6.  Pyhä Henki on Jumalan voima seurakunnassa     

1.Piet.3:21  sanotaan:  ”Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa 

nyt kaste,  ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä,  vaan 

koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton.  Sen 

perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus”,                        

Jumala teki Kasteessa liiton meidän kanssamme                                

Pyhä Henki toimii kasteessa salatulla tavalla.   (Päivö Parviainen)                                      

-  Kasteessa  Pyhä Henki vie meidät pelastuksen arkkiin  ja 

merkitsee meidän nimemme  Jumalan kirjaan.                                                                               

-  Pyhä Henki on salattu Jumala,  joka toimii seurakunnassa  

Sanan  ja sakramenttien  välityksellä.  

Apt.1:8 Jeesus sanoo opetuslapsilleen:                                         

”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."                                       -  

Kun Pyhä Henki vaikuttaa,  niin Hän antaa voiman todistaa 

Jeesuksesta.                                                                                            

- Pyhä Henki siirtää meidät  voimakenttään,  jossa voimme elää 

Jumalan tahdon mukaan.    

Eli,  Pyhä Henki on vieressämme johdattajana,  neuvonantajana, 

lohduttajana  ja puolustajana.  

Room.8:23  sanotaan:  ”Myös Henki auttaa meitä,  jotka olemme 

heikkoja.  Emmehän tiedä,  miten meidän tulisi rukoilla,  että 

rukoilisimme oikein.  Henki itse kuitenkin  puhuu meidän 

puolestamme sanattomin huokauksin.”    

Kun me hiljennymme rukoukseen, niin Pyhä Henki laskeutuu 

meidän heikkouteemme ja rukoilee meidän kanssamme. 

7.  Pyhä Henki antaa voiman erityistilanteisiin 

Apt.6:8  kerrotaan Stefanuksesta näin:  ”Ja Stefanus,  täynnä armoa 

ja voimaa,  teki suuria ihmeitä  ja tunnustekoja kansassa”                           

-  Stefanuksella oli parantamisen  ja voimatekojen armolahjat  ja hän 

käytti niitä    ja    ihmeitä ja tunnustekoja  tapahtui                               

-  Mutta kaikki eivät uskoneet,  ja Stefanuksen syyttäjistä Raamattu 

sanoo:  

Apt.6:10  ”mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan  sitä viisautta 

ja henkeä vastaan,  jolla hän puhui.” 
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-  Vastustajat eivät nöyrtyneet parannukseen,  vaan halusivat tappaa 

hänet.                                                                                                   

-  Ja Stefanuksen kuolema myös todistaa meille,  sillä Raamattu 

kuvaa hänen kuolemaansa näin: 

Apt.7:59,60  ”Ja niin he kivittivät Stefanuksen,  joka rukoili ja sanoi: 

"Herra Jeesus,  ota minun henkeni!" - - -  Ja hän laskeutui polvilleen 

ja huusi suurella äänellä:  "Herra,  älä lue heille syyksi tätä syntiä!" 

Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. 

Kuollessaan Stefanus rukoili tappajiensa puolesta.                                 

-  Pyhä Henki antoi hänelle voimaa tähän 

   Voimme päätellä:                    

 Pyhä Henki on Jumalan voima ja tekee tunnusteot                            

-  Tunnusteot  tekevät Jumalan olemassaolon  ilmeiseksi                     

-  Tunnusteot  paljastavat Jumalan valtasuuruutta 

8. Miten Pyhän Hengen voima ilmenee?     

1.  Pyhä Henki on kuin tuli,  sillä  1.sen  helluntain tapahtumista 

Sanotaan  Apt.2:2-3.:  ”Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta,  niin kuin 

olisi käynyt väkevä tuulispää,  ja täytti koko huoneen,  jossa he 

istuivat.  Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä,  jotka jakaantuivat  ja 

asettuivat heidän itse kunkin päälle”.                                                                                    

Pyhän Hengen tulo nähtiin tulisina kielinä ensimmäisenä helluntaina 

Tuli on  Jumalan pyhyyden ja vanhurskauden vertauskuva.             

-  Ensimmäisenä helluntaina  Pyhä Jumala laskeutui syntisiin 

ihmisiin tulisissa kielissä 

Luuk.3:16  Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta.  ”Hän kastaa 

teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.”    ja                                                   

Luuk.12:49:  Jeesus sanoo:  ”Tulta minä olen tullut heittämään 

maan päälle;  ja kuinka minä tahtoisinkaan,  että se jo olisi syttynyt!”       

Jeesuksen lunastustyö toi Pyhän Hengen tulen kaikille jotka uskovat                                             

-  Tulella Jeesus puhdistaa ja jalostaa Jumalan kansan 

palvelukseensa.                                                                                    

- Tulella Hän puhdistaa kuonan meistä pois.                                            

Jeesuksen veren armo pesee puhtaaksi meidätkin      

Jer.20:9  Profeetta sanoo:  ”Mutta kun sanoin:  "Enää en halua 

ajatella häntä enkä puhua hänen nimissään",  tuntui kuin 

sisimmässäni olisi palanut liekehtivä tuli  ja luuni olisivat hehkuneet”.                                        

-  Profeetta Jeremia koki Pyhän Hengen tulena sisällään                                                                         

2. Pyhä Henki on kuin tuuli   

Joh.3:8  Jeesus sanoo:   ”Tuuli puhaltaa, missä tahtoo,  ja sinä 

kuulet sen huminan, mutta et tiedä,  mistä se tulee  ja minne se 

menee;  niin on jokaisen,  joka on Hengestä syntynyt."                                               

Pyhä Henki on kuin tuuli,  ei voi tarkalleen tietää, minne Hän menee.       

-  1. Kun.19:12,13 kerrotaan miten profeetta  Elia pakomatkallaan 

sai kohdata Jumalan ja sanotaan näin:  ”Tulen jälkeen tuli hiljainen 

tuulen hyminä.  Kun Elia sen kuuli,  peitti hän kasvonsa vaipallansa, 

meni ulos ja asettui luolan suulle.  Ja katso,  hänelle puhui ääni  ja 

sanoi:  "Mitä sinä täällä teet, Elia?"    

Kun profeetta Elia kuuli vain tuulen huminan,  silloin Jumala lähestyi 

häntä                                                                                                

Jumalan henkäys on elämää antava voima.  Tämän kosketuksen 

jälkeen profeetta Elia  jaksoi taas jatkaa matkaansa                    

9.  Mitä on Pyhän Hengen voima?   
 



6 
 

Apt.1:8   Jeesus sanoo opetuslapsilleen:  ”Mutta te saatte voiman, 
kun Pyhä Henki tulee teihin,  ja te olette minun todistajani 
Jerusalemissa,  koko Juudeassa  ja Samariassa  ja maan ääriin 
saakka”.                                                                                                       
- Hengen voima annetaan Jumalan  Valtakunnan työhön.  Se 
ilmenee voimallisena julistuksena,  sairaiden parantumisena  ja 
pahojen henkien karkottamisena,  sillä   
 
Luuk.9:1-3  sanotaan  näin:            ”Jeesus kutsui koolle kaksitoista 
opetuslastaan  ja antoi heille voiman  ja vallan parantaa taudit  ja 
karkottaa pahat henget.  Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan 
valtakuntaa  ja parantamaan sairaita,  ja sanoi heille:  "Älkää ottako 
matkalle mukaanne mitään  - ei sauvaa,  ei laukkua,  ei leipää eikä 
rahaa.  Älkää ottako toista paitaakaan”.                                                  
-  Jeesus jakaa Pyhän Hengen voimaa Jumalan  Valtakunnan työhön 
ja  silloin ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu  >>  sairaita paranee ja 
pahat henget karkotetaan    >>   
 

    Oma kokemus sairaalassa henkien karkottamisesta       
Olin helmikuussa 2013 viikon Hyvinkään sairaalassa puhjenneen 
umpisuolen leikkauksen johdosta.                                                                  
-  Siellä Jeesus näytti minulle  viisi ilmestystä, joissa Hän opetti 
minulle hengellisen elämän asioita.    
- Leikkauksen jälkeen teholla näin enkeli-ilmestyksen 
Teholta minut siirrettiin huoneeseen, jossa oli kolme muuta miestä.  

Sunnuntaina nämä kolme miestä kotiutettiin ja sitten näin vielä neljä 

ilmestystä.    

Kerron niistä kaksi, jotka olivat taistelusta demoneja vastaan 

Näin, että huoneessani luonnostaan vaalea seinä oli tumman 

harmaa, lähes musta. Ymmärsin että, huoneeseen oli jäänyt jotain 

sielunvihollisen voimaa.  Sidoin paholaisen voimat  Jeesuksen 

nimessä  ja käskin Jeesuksen nimessä niitä poistumaan.  Heti kolme 

neljäsosaa huoneen seinästä tuli vaaleaksi, mutta neljännes jäi 

edelleen tumman harmaaksi.  Ymmärsin,  että jotain vihollisen 

voimaa vielä jäi.  Sidoin uudestaan huoneeseen jääneet paholaisen 

voimat  Jeesuksen nimessä  ja käskin Jeesuksen nimessä niitä 

poistumaan. Ja sitten huoneen koko seinä tuli vaaleaksi,  kuten se 

luonnostaan olikin.    

Myöhemmin sunnuntaina näin ilmestyksen,  jossa hyvin kaunis pöllö 

tuli noin kahden metrin päähän minusta  ja katseli minua.  Pöllö 

käänteli päätään ja katseli minua                                                         

- Ymmärsin,  että demoni  oli tullut kauniin pöllön hahmossa 

luokseni.  Sidoin paholaisen lähettilään Jeesuksen nimessä ja käskin 

Jeesuksen nimessä sitä poistumaan.   Heti pöllö poistui,  eikä 

palannut takaisin.   

Ef.6  luvussa kerrotaan hengellisestä sodasta henkivaltoja vastaan. 

Apt.6:3  kerrotaan tilanteesta kun alkuseurakunta alkoi voimakkaasti 
kasvaa  ja piti löytää uusia hengellisen työntekijöitä  apostolien 
lisäksi ja sanotaan näin:                                                                                
”Valitkaa sen tähden, veljet,  keskuudestanne seitsemän miestä, 
joista on hyvä todistus  ja jotka ovat Henkeä  ja viisautta täynnä, 
niin me asetamme heidät tähän toimeen.”     
 
Pyhän Hengen voimaa on tarvittu seurakuntatyössä alusta asti. 
Pyhän Hengen voimaa tarvitaan seurakuntatyössä myös nykyään 
Pyhän Hengen voima on Jumalan antamat työkalut  Hänen 
valtakuntansa  työhön.  
 
 10.  Evankeliumi on Jumalan voima                                                                             
 
Room.1:16  apostoli Paavali sanoo:  ”Minä en häpeä evankeliumia,  
sillä se on Jumalan voima   ja se tuo pelastuksen kaikille,  jotka 
sen uskovat”, 
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Evankeliumissa on kaikki mitä me tarvitsemme pelastukseen ja 

pyhitykseen  

Apt.4:29-31  On apostolien rukous ja siinä pyydetään näin:  ”Herra, 
katso heidän uhkauksiansa  ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella 
puhua sinun sanaasi;  ja ojenna kätesi,  niin että sairaat parantuvat  
ja tunnustekoja  ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen 
nimen kautta."  Ja kun he olivat rukoilleet,  vapisi se paikka,  jossa he 
olivat koolla,   ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi  ja 
puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti”.  
 
 -   Apostolit tyytyivät Jumalan tahtoon  ja he tulivat   täytetyiksi 
Pyhällä Hengellä 
-  He pyysivät että Herra jatkuvasti vahvistaisi  Sanan julistuksen 
parantamalla sairaita ja tekemällä tunnustekoja.                                              
–  Heidän rukouksensa oli Jumalan tahdon mukainen, siksi Jumala 
vahvisti sen kouriin tuntuvalla tavalla                                                           
-  Mutta tärkeintä oli että he tulivat täytetyiksi Pyhällä Hengellä 
 
Pyhän Hengen voima tulee Jeesuksen nimen kautta.                                 
- Jeesuksen nimessä on voima,  joka  pelastaa syntisen                                                             
        ”                ”          ”   voima, joka parantaa sairaan   
        ”                ”          ”   voima, joka karkottaa demonit 

2.Kor.12:7-9  Apostoli kirjoittaa:  ”etten niin erinomaisten ilmestysten 
tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, 
rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.  - - - Tämän tähden olen kolmesti 
rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta.  Ja hän sanoi minulle: 
"Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee 
täydelliseksi heikkoudessa." 

 
Armolahjoilla ei voi kerskata, ne on annettu palvelutyöhön 

 
Pyhä Henki  jakaa armolahjoja  Jumalan palvelijoille  Hänen 
Valtakuntansa työhön.                    

                                                                                     

                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


