UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 70ms
APOSTOLIEN TEOT 2 (jatk.)
C. KOLMINAISUUS
APOSTOLIEN TEOT – KENEN TEOT?
A. NIMI (TITLE)
1. APOSTOLIEN
Kerrotaan vain Pietarista ja Paavalista, hiukan Jaakobista, mutta hän ei kuulunut niihin
kahteentoista.
2. JEESUKSEN
”Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa”
(Apt.1:1). – Apostolien teot kertoo siitä ”mitä Jeesus sitten teki ja opetti”. JEESUKSEN SEURAAVAT
TEOT!
3. PYHÄN HENGEN
Pyhä Henki on tärkein 13:sta ensimmäisessä luvussa. Hänet mainitaan 40 kertaa. Onko kyseessä
PYHÄN HENGEN TEOT? Onko se paras ja oikea otsikko? EI. Pyhä Henki mainitaan 40 kertaa
ensimmäisessä 13 luvussa. Mutta joku toinen mainitaan niissä 100 kertaa. Hän on JUMALA.
4. JUMALAN TEOT
Tämä on kirjan oikea nimitys. Alkuseurakunnan keskipiste oli Jumala itse. Emme saa tehdä edes
Pyhästä Hengestä tai Jeesuksesta keskipistettä.
Meistä voi tulla väärällä tavalla Jeesus – ihmisiä. Yhdysvalloissa oli Jeesus – liike. Sinusta voi tulla
myös ”Vain Pyhä Henki” – ihminen. Mutta Pyhä Henki keskittyy Jeesukseen ja Hän taas tuo meidät
takaisin Jumalan luo.
”JUMALAN TEOT JEESUKSEN KRISTUKSEN KAUTTA PYHÄN HENGEN TEKEMINÄ APOSTOLEISSA”
(Pawson).
B. SISÄLTÖ (CONTENTS)
Apostolien teoissa on kolme keskipistettä. Näissä kolmessa on myös alkuseurakunnan salaisuus:
1. Jumalan valtakunta (Isä)
2. Jeesus-nimi (Poika)
3. Pyhän Hengen voima.

Sanat ovat Jumalan valtakunnan työssä hyvin tärkeitä. Filippuksen saarnan vaikutuksesta Samaria
kääntyi Kristuksen puoleen:
”Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja SAARNASI HEILLE KRISTUSTA. Ja kansa otti yksimielisesti
vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän
teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni
halvattu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa” (Apt.8:5-8).
Miten Filippus saarnasi? Hän saarnasi Jumalan valtakuntaa (1) ja Jeesuksen nimeä (2), mutta hän
vahvisti sanansa ihmeillä ja sairaita parani (3). Nämä olivat hänen työnsä kolme ulottuvuutta.
Uskon, että meidän tulee käyttää samoja kolmea ulottuvuutta: sanoja, tekoja ja merkkejä. On
kyseessä ”kolminaisuus”.
RAMPA PARANEE
”Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä. Silloin
kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja jonka he joka päivä
panivat pyhäkön niin kutsutun Kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä.
Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua.
Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: "Katso meihin". Ja hän
tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole,
mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: JEESUKSEN KRISTUKSEN, NASARETILAISEN,
NIMESSÄ, nouse ja käy." Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen
jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat, ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän
kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa” (Apt.3:1-8).
Tämä oli se kerjäläinen temppelin portin pielessä almuja pyytämässä. Mutta hän saikin jalat! Tätä
ihmettä seurasi viranomaisten puhuttelu:
5. Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat
Jerusalemissa,
6. niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat
ylimmäispapillista sukua.
7. Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: "Millä voimalla tai KENEN NIMEEN te tämän teitte?"
8. Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
9. Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta
hän on parantunut,
10. niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että JEESUKSEN KRISTUKSEN,
NASARETILAISEN, NIMEN KAUTTA, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista
herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne” (Apt.4:5-10).
Alkuseurakunnalla ei onneksi ollut rahaa kerjäläiselle. Heillä oli jotakin parempaa; he nostivat
kerjäläisen jaloilleen. "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle
annan: JEESUKSEN KRISTUKSEN, NASARETILAISEN, NIMESSÄ, nouse ja käy."
Keskiajalla käytiin keskustelu paavin ja kardinaalin välillä. He katselivat kaikkia Vatikaanin
aarteita, kultaa ja hopeaa. Kardinaali sanoi paaville: ”Kirkko ei voi enää sanoa: ´ Kultaa ja hopeaa

ei minulla ole`. ” Ja paavi vastasi: ”Eikä se voi enää sanoa myöskään: ´Jeesuksen nimessä, nouse ja
kävele`.”
Miten apostolit saivat ramman jaloilleen? He käyttivät nimeä ”Jeesus”. Ei Kristus tai Herra, vaan
”JEESUS”. Ja heillä oli Pyhän Hengen voima. Ja se on melko lyömätön yhdistelmä! Se on
vastustamaton. Apostolien teot on jatkuva haaste meille palata näihin kolmeen asiaa: JUMALAN
VALTAKUNTA, JEESUS – NIMI, PYHÄN HENGEN VOIMA! Ne ovat ehdoton perusta meille, jos
mielimme tehdä, mitä alkuseurakunta teki.
Väinö Hotti / David Pawson

