
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 64ms 
 
APOSTOLIEN TEOT 2 (jatk.) 
 
B. EKSISTENTIAALINEN 
 
Apostolien teot on linkki evankeliumien ja kirjeiden välillä. Tiedämme kirjeiden merkityksen 
ainoastaan Apostolien tekojen pohjalta. Useimmat UT:n kirjeet ovat Paavalin käsialaa. Mutta kuka 
kumma Paavali oli? Ilman Apostolien tekoja tietäisimme hänestä kovin vähän. On oleellista tietää, 
kuka Paavali on, jotta voidaan ymmärtää hänen kirjeitään. 
 
1. VESIKASTE 
Sitä ei kuvata tai määritellä muualla kuin Apostolien teoissa. Väitetään, että kun Paavali kirjeissään 
puhuu kasteesta, hän ei puhu vesikasteesta. 
 
2. KASTE HENGESSÄ 
 
Siitä puhutaan kaikissa neljässä evankeliumissa, mutta  missään niistä ei selitetä, mitä se 
tarkoittaa. Mitä tapahtuu, kun joku tulee kastetuksi Hengessä? Pelkkien evankeliumien perusteella 
ei voi sanoa, mitä Hengessä kastaminen tarkoittaa. Kirjeissä käytetään samaa sanontaa. Paavali 
puhuu siitä 1. Kor.12:ssa:  
 
”sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai 
kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä” (1. Kor.12:13). 
 
Paavali ei kuitenkaan tarkemmin kerro, mitä se tarkoittaa. Vain Apostolien tekojen pohjalta 
tiedämme mitä on saada Pyhän Hengen kaste.  Siksi helluntailaiset panevat niin paljon painoa 
Apostolien teoille. 
 
3. MOOSEKSEN LAKI 
 
Mistä kristittyinä tiedämme, ettemme ole Mooseksen lain alaiset? Mooseksen laissa on 613 
vaatimusta, mutta en koe olevani niiden sitoma. Mistä tiedän olevani vapaa noista laista? En 
tietäisikään ilman Apostolien tekoja ja sitä väittelyä, jota käytiin ympärileikkauksesta. Sen 
huippukohta on Apt.15., jossa se kiista ratkaistiin kerta kaikkiaan: KRISTITYT OVAT VAPAAT 
MOOSEKSEN LAISTA. 
 
4. SEURAKUNTA 
 
Mistä tiedämme, mihin ”seurakunta” – sana viittaa? Vain Apostolien teoista näemme, miten 
seurakunta istutettiin ympäri  maailmaa. Ja mikä seurakunta on ja miten siihen valittiin vanhimmat 
joka kaupunkiin. Ilman  Apostolien tekoja tietäisimme vähän paikallisseurakunnista. 
 
APOSTOLIEN TEKOJEN MERKITYS 
 
Se on side evankeliumeiden ja kirjeiden välissä. Ja se on sitä myös Kristuksen ja Hänen 
seurakuntansa välillä. 



”Se kirjoitettiin sijaintipaikallaan.” Ihanasti sanottu! Se tarkoittaa, että sen kirjoittaja voi sanoa: 
”Olin paikalla, kun seurakuntia istutettiin pitkin Välimeren rantoja.”  ”Näin miten se tehtiin.” 
 
TAVALLISEN KRISTITYN SYNTYMÄ 
 
”Kirjaani (Pawson) TAVALLISEN KRISTITYN SYNTYMÄ sain ymmärryksen Apostolien teoista. Ilman 
Apostolien tekoja tätä kirjaa ei olisi voitu kirjoittaa.  Mutta pelkäänpä, että jotkut ovat kritisoineet 
sitä juuri tästä syystä. He sanovat, ettei minun tulisi rakentaa oppiani Apostolien tekojen varaan. 
Kysyn vain, miksi? Se on osa Jumalan sanaa. 
 
MITEN TULLAAN KRISTITYKSI? 
 
Vain Apostolien teoissa kerrotaan, miten Paavali vastaa kyselijöille. 
 
EVANKELIUMIT kirjoitettiin liian varhain, jotta ne voisivat kuvata  miten tullaan kristityksi. Ne 
kirjoitettiin ennen kuin Jeesus kuoli ja nousi kuolleista. 
 
KIRJEET JA ILMESTYSKIRJA taas kirjoitettiin liian myöhään kertomaan miten tullaan uskoon. Ne on 
kaikki kirjoitettu ihmisille, jotka jo ovat uskossa. Mutta Apostolien teoissa kerrotaan, miten 
helluntain jälkeen ihmiset tulivat uskoon. Helluntain  jälkeen kukaan ei kääntynyt kristityksi 
saamatta kastetta vedessä. Ennen Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta niin tapahtui: kuoleva 
ryöväri tuli uskoon, Sakkeus tuli uskoon. Mutta ensimmäisen pääsiäisen ja helluntain jälkeen ei 
yksikään syntynyt uudesti ellei tehnyt parannusta synneistään, uskonut Herraan Jeesukseen, 
ottanut kastetta vedestä, sekä täyttynyt Pyhällä Hengellä. TÄSSÄ ON KIRJANI (Pawson) 
PERUSOPETUS. 
 
Nämä NELJÄ HENGELLISTÄ OVEA valtakuntaan, kuten niitä kutsun, ovat selviä Apostolien teoissa.  
Kun sen on tajunnut ja palaa evankeliumeihin, voi nähdä, että Johannes Kastaja ja Jeesus 
mainitsevat kaikki neljä – mutta toisistaan erillään. Myös kirjeissä mainitaan kaikki neljä, mutta 
jälleen erillään. 
 
KIRJEISSÄ NE MAINITAAN KAIKKI YHDESSÄ VAIN HEPREALAISKIRJEESSÄ. LUVUSSA 6. HÄN PUHUU 
PARANNUKSEN TEOSTA KUOLLEISTA TEOISTA JA USKOSTA JA KASTEISTA JA KÄSIEN PÄÄLLE 
PANEMISISTA  PYHÄN HENGEN SAAMISEKSI (Pawson). 
 
----------------------------------- 
 
On erikoista, että Pawson ottaa tässä yhteydessä esiin nimenomaan Hepr.6, joka kyllä tosiaan 
puhuu kaikista näistä asioista, MUTTA samalla  VAKAVASTI VAROITTAA PALAAMASTA NIIHIN! 
PAWSONIN neuvo: Palatkaa takaisin perusasioihin. 
HEPREALAISKIRJEEN kirjoittaja:  ”Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme 
täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta” (6:1). 
 
HEPREALAISKIRJEEN 6. LUVUN SANOMAA  
 
Heidän hengellinen kasvunsa oli pysähtynyt; he viihtyivät uskonopin ”alkeissa”: 
 



”Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi 
kuulemaan. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille 
opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa 
ruokaa” (5:11,12). 
 
JÄTTÄKÄÄMME 
 
Heprealaiskirjeen  6. luku kehottaa lähtemään pois alkeista. Heprealaisten tilanne oli kehno, mutta 
lääke ei ollut palaaminen alkuun, vaan päinvastoin kiiruhtaminen eteenpäin. 
 
”JÄTTÄKÄÄMME sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä 
taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia 
kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta” 
(6:1,2). 
 
Jättäkää alkeet taaksenne. Älkää enää palatko niihin! Älkää enää vatvoko alkeisoppeja. Ne on 
aikanaan käsitelty. Niistä ei ole enää apua. Niillä oli käyttöä alussa, mutta ei enää; te olette 
kasvaneet niistä ulos. Eteenpäin! Eteenpäin! Eteenpäin! 
 
”Vielä eräs toinen sanoi: "Minä tahdon seurata sinua, Herra; mutta salli minun ensin käydä 
ottamassa jäähyväiset kotiväeltäni". Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Ei kukaan, joka laskee kätensä 
auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan" (Luuk.9:61,62). 
 
”Ja Lootin vaimo, joka tuli hänen jäljessään, katsoi taaksensa, ja niin hän muuttui suolapatsaaksi” 
(1. Moos.19:26). 
 
”Muistakaa Lootin vaimoa!” (Luuk.17:32). 
 
12.Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan MINÄ RIENNÄN 
SITÄ KOHTI, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.  
13. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on 
takana, ja KUROTTAUTUEN SITÄ KOHTI, MIKÄ ON EDESSÄPÄIN,  
14. MINÄ RIENNÄN KOHTI PÄÄMÄÄRÄÄ, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella 
kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. (Fil.3:12-14). 
 
Väinö Hotti 
 
----------------------------- 
 
Väinö Hotti / David Pawson 


