
Herätyksen ehdot - seurakunnan puhtaus ja kuuliaisuus Herralle
Ap.t. 5:11-42

11. Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja 
kaikki, jotka tästä kuulivat. 
12.  Apostolien  kätten  kautta  tapahtui  kansan 
keskuudessa  monia  tunnustekoja  ja  ihmeitä. 
Uskovat  olivat  kaikki  yksimielisesti  koolla 
Salomon pylväskäytävässä, 
13.  eikä kukaan ulkopuolisista rohjennut liittyä 
heihin. Mutta kansa kunnioitti heitä suuresti, 
14.  ja  yhä  enemmän  tuli  niitä,  jotka  uskoivat 
Herraan, miehiä ja naisia joukoittain. 
15.  Sairaita  kannettiin  jopa  kaduille  ja  pantiin 
vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa ohi 
edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta heistä. 
16.  Myös  ympärillä  olevista  kaupungeista  tuli 
paljon  ihmisiä  Jerusalemiin.  He  toivat  muka-
naan sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, 
ja kaikki tulivat parannetuiksi. 
17. Silloin nousi ylipappi, samoin kaikki hänen 
kannattajansa, koko saddukeusten lahko, täyn-
nä kiihkoa. 
18.  He  kävivät  käsiksi  apostoleihin  ja  panivat 
heidät yleiseen vankilaan. 
19.  Mutta  yöllä  Herran  enkeli  avasi  vankilan 
ovet, vei heidät ulos ja sanoi: 
20. "Menkää, astukaa esiin ja  puhukaa temp-
pelissä  kansalle  kaikki  tämän  elämän  sa-
nat." 
21. Sen kuultuaan apostolit menivät päivän koit-
taessa temppeliin ja opettivat. 
Mutta  ylipappi  ja  ne,  jotka  olivat  hänen kans-
saan,  tulivat  ja  kutsuivat  koolle  neuvoston  ja 
kaikki  Israelin  vanhimmat  ja  lähettivät  nouta-
maan apostoleja vankilasta. 
22. Kun oikeudenpalvelijat saapuivat vankilaan 
eivätkä löytäneet heitä sieltä, he palasivat takai-
sin ja kertoivat: 
23.  "Me kyllä näimme, että vankila oli  tarkasti 
lukittu ja vartijat seisoivat ovien edessä, mutta 
kun avasimme ovet, emme löytäneet sisältä ke-
tään." 
24. Kun temppelivartioston päällikkö ja ylipapit 
kuulivat nämä sanat, he olivat ymmällään heistä 
eivätkä tienneet, mitä tästä seuraisi. 
25. Mutta joku tuli  kertomaan heille: "Kuulkaa, 
ne miehet,  jotka te panitte vankilaan, seisovat 
temppelissä ja opettavat kansaa." 
26. Silloin päällikkö meni oikeudenpalvelijoiden 
kanssa hakemaan heitä, ei kuitenkaan väkival-
loin, sillä he pelkäsivät, että kansa kivittäisi hei-
dät. 
27. He toivat apostolit  ja asettivat heidät neu-
voston eteen, ja ylipappi kuulusteli heitä. 

28. Hän sanoi: "Emmekö ole kieltämällä kieltä-
neet teitä opettamasta tässä nimessä? Ja nyt te 
olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne 
ja  tahdotte  saattaa  meidän  päällemme  tuon 
miehen veren." 
29.  Mutta  Pietari  ja  muut  apostolit  vastasivat: 
"Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmi-
siä. 
30. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jee-
suksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. 
31. Jumala on korottanut hänet oikealle puolel-
leen Päämieheksi ja Vapahtajaksi  antaakseen 
Israelille  mielenmuutoksen  ja  syntien  an-
teeksiantamuksen. 
32.  Me olemme kaiken tämän  todistajia,  niin 
myös  Pyhä Henki,  jonka Jumala on antanut 
niille, jotka häntä tottelevat." 
33. Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet rai-
vostuivat ja tahtoivat tappaa heidät. 
34.  Mutta neuvostossa nousi eräs fariseus ni-
meltään  Gamaliel,  koko  kansan  kunnioittama 
lainopettaja. Hän käski viedä miehet vähäksi ai-
kaa ulos. 
35. Sitten hän sanoi neuvostolle: "Israelin mie-
het,  harkitkaa  tarkoin,  mitä  aiotte  tehdä  näille 
miehille. 
36. Sillä ennen näitä päiviä nousi Teudas. Hän 
sanoi olevansa jotakin, ja häneen liittyi noin nel-
jäsataa miestä, mutta hänet tapettiin, ja hänen 
kannattajiensa joukko hajaantui ja hävisi jäljet-
tömiin. 
37. Hänen jälkeensä nousi galilealainen Juudas 
verollepanon päivinä ja  vietteli  kansaa puolel-
leen. Myös hän sai surmansa, ja hänen kannat-
tajiensa joukko joutui hajalle. 
38. Nyt minä sanon teille: pysykää erossa näis-
tä  miehistä  ja  antakaa  heidän  olla.  Jos  tämä 
hanke tai toiminta on ihmisistä, se raukeaa tyh-
jiin, 
39. mutta jos se on Jumalasta, te ette voi kukis-
taa heitä. Varokaa, ettei teidän havaittaisi taiste-
levan Jumalaa vastaan." Niin he myöntyivät hä-
nen neuvoonsa. 
40.  Kutsuttuaan apostolit  sisään he  pieksätti-
vät heidät ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuk-
sen nimessä mutta päästivät heidät vapaaksi. 
41.  Silloin  apostolit  lähtivät  pois  neuvostosta 
iloiten siitä, että heidät oli katsottu arvollisiksi 
kärsimään  häväistystä  Jeesuksen  nimen 
tähden. 
42.  Eivätkä  he  lakanneet  vaan  opettivat  joka 
päivä  temppelissä ja  kodeissa ja  julistivat 
evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. 
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Herätyksen ehdot
Kaipaatko  sinä  herätystä?  Kaipaatko,  että  läheisesti  tulisivat  tuntemaan  Herran 
omana Vapahtajanaan ja pääsisivät kulkemaan yhdessä sinun kanssasi kohti ikuis-
ta kirkkauden valatakuntaa, jossa saamme aina olla Herran kanssa? Kaipaatko, että 
herätys leviäisi laajemmalle kansamme keskuuteen, niin että aivan uudet tuulet voi-
sivat muuttaa kohti kadotusta kulkevan kansamme? Kaipaatko, että evankeliumi le-
viäisi myös niiden kansanryhmien pariin, jotka eivät ole sitä ennen kuulleet?

Tiedämme, että herätykset, joista oma maammekin on toistuvasti saanut tulla osalli-
seksi vuosisatojen saatossa, ovat Jumalan suvereenia työtä. Emme voi niitä ottaa. 
Mutta  voimme ikävä kyllä  niitä  estää.  Siksi  meidän on katsottava tämän päivän 
Apostolien tekojen jaksosta, millaisissa oloissa väkevä herätys pääsi Jerusalemissa 
tapahtumaan. Mitkä ovat siis herätyksen ehdot? 

Yleensä kirkkohistoria osoittaa, että herätys alkaa seurakunnan sisältä, usein siitä 
kun yksittäinen henkilö tekee parannuksen ja Pyhän Hengen tuli alkaa hänessä pa-
laa. 1970 luvulla oli pieni herätys Kemissä. Se alkoi siitä, kun seurakunnan kirkko-
herra pyysi saarnassaan julkisesti anteeksi omia syntejään. Sen seurauksena moni 
seurakuntalainen kääntyi parannuksessa Herran puoleen. Siitä evankeliumin sana 
levisi sitten ulkopuolisillekin.

Joko Ananias tai Pyhä Henki lähtee (11)
Edellä näemme, miten Jumala itse toimi kirkkokurin toimeenpanijana Ananiaan ja 
Safiran kohdalla. Heidän valheellisuutensa Jumalan pyhyyden edessä johti heidän 
kuolemaansa. Tapahtuma vaikutti laajalle ja syvästi: "Kauhu (KR 1938: suuri pelko) 
valtasi koko seurakunnan ja kaikki jotka tästä kuulivat." (11) 

Tänä päivänä korostamme usein iloa ja rakkautta seurakuntayhteyden tuntomerkki-
nä. Mutta seurakunnassa tulee vallita myös pyhä pelko sen puhtauden tähden. Joko 
Ananias tai Pyhä Henki lähtee seurakunnasta. Molemmat eivät voi olla yhdessä. 
Kunpa Pyhä Henki saisi viedä meidät vakavaan itsetutkisteluun, etteikö ehkä vain 
meidän virrenveisuumme ja puheemme osoittaudu ulkokultaisuudessaan kauheim-
maksi jumalanpilkaksi.

Pyhä pelko Herran edessä on herätyksen ehto.

Avoin mutta ahdas portti seurakuntaan
Pelko levisi myös seurakunnan ulkopuolelle. Eräässä merkityksessä seurakunnasta 
tulee aina puhua "kirkkoäitinä", jolla on avoin syli ottamaan vastaan kadonneita ja 
eksyneitä. Mutta toisaalta sen tulee olla niin pyhä, että sen ovella on todella pantava 
synti pois, tehtävä parannus. Kaste Kristukseen on portti seurakuntaan. Kasteessa 
syntinen olemus hukutetaan Kristuksen kuolemaan ja se nousee uuteen ylösnouse-
muselämään Kristukseen liitettynä. Kasteensa sisältöön uskovan tulee päivittäin hy-
lätä synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Kastetun tulee elää päivittäisessä pa-
rannuksessa ja turvata Jumalan armoon. Maailmankin tulee tietää, että seurakun-
nassa vallitsee totuus ja että siellä eletään Pyhän Hengen yhteydessä. Maailma ei 
tänään pelkää seurakunnan läsnä ollessa, koska seurakunta on päästänyt sisäänsä 
epäpuhtautta.

Epäpuhtauden tuomineen valoon ja pois paneminen on herätyksen ehto.
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Puhtauden voima (12–16)
Seurauksena tapahtumasta oli yhä suurempi Pyhän Hengen voiman ilmeneminen: 
"Apostolien kätten kautta tapahtui kansan keskuudessa monia tunnustekoja ja ih-
meitä.  Uskovat pitivät yhtä ja kokoontuivat Salomon pylväikössä; kukaan muu ei 
rohjennut liittyä heidän seuraansa. Mutta kansa piti heitä suuressa arvossa, ja Her-
raan uskovien määrä kasvoi yhä, niin miesten kuin naistenkin." (12–14) 

Aivan erityinen voima näkyy jatkosta: "Ihmiset toivat sairaita kaduille ja panivat hei-
dät vuoteille ja paareille, jotta Pietarin kulkiessa ohi edes hänen varjonsa koskettaisi  
jotakuta heistä. Myös Jerusalemin ympärillä olevista kaupungeista tuli ihmisiä suurin 
joukoin. He toivat mukanaan sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja kaikki 
nämä tulivat terveiksi." (15,16)

Itämaiseen tapaan kuului välttää sellaisten ihmisten varjoakin, joiden pahaa vaiku-
tusta haluttiin välttää. Päinvastoin hyvää vaikutusta jakavien ihmisten varjoon kiiruh-
dettiin. Pietarin varjoon suhtautuminen kertoi, kuinka suuren voiman kansa ymmärsi 
seurakunnassa asuvan ja vaikuttavan. 

Parantava puhtaus
Alkuseurakunnan joillakin jäsenillä oli parantamisen armolahjoja, ja he käyttivät niitä 
rohkeasti. Jokainen sairas ja saastaisen hengen vaivaama parannettiin. Parantava 
voima ei voi päästä vaikuttamaan, ellei seurakunta ole puhdas. Seurakuntien ja kir-
kon tulisi kohdata tämä tosiasia. Olemmeko menettäneet seurakunnan puhtauden 
myötä myös voiman, joka kykenee parantamaan niin ruumiillista, henkistä kuin hen-
gellistä sairautta? Raamattu ei edellytä parannettavalta ihmiseltä erityistä uskoa sii-
hen, että hän parantuisi. Yksityisinä uskovina taas joudumme kysymään, elämmekö 
todella totuudessa ja puhtaudessa omassa vaelluksessamme. 

"Jos me vaellamme valossa, niin kuin Hän on valossa, meillä on yhteys keskenäm-
me, ja Jeesuksen Kristuksen hänen Poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta syn-
nistä." (1. Joh. 1:7)

Valossa vaeltaminen on herätyksen ehto. Herätys ilmenee parantavan sanan vaikutuksena 
ympäröivän yhteisön elämässä.

Kuluttava ja parantava tuli
Tapahtumasarja  alkoi  Ananiaan ja  Safiiran tuhosta  mutta  päättyi  parantamiseen, 
mutta vaikuttava voima oli molemmissa sama. Taivas ja helvetti ovat olemukseltaan 
samaa Jumalan pyhyyden ja rakkauden tulta. Riippuu ihmisestä, muodostuuko Ju-
malan läsnäolo hänelle taivaaksi vai helvetiksi. 

"Kuka meistä voi asua kaikkinielevässä (KR1938: kuluttavassa) tulessa, kuka meis-
tä kestää ikuisten liekkien poltetta? Se, joka elää vanhurskaasti ja puhuu oikein." 
(Jes. 33:14,15)

Puhdas ihminen on väkevä. Kristuksen lahjavanhurskaudessa täydellisen puhtau-
den saanut uskova tarvitsee pyhitystä,  elämän puhtautta.  Hän tarvitsee jatkuvaa 
Jeesuksen veren puhdistusta täyttyäkseen Pyhällä Hengellä. Pyhällä Hengellä täy-
tetty on puhdas. Pyhällä Hengellä täytetty on se, joka on kuuliainen Jumalan sanan 
valolle, jonka hän on saanut.
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Ensimmäinen vaino
Seurakunnan puhtaus ja sen herättämä pelko aiheuttivat toisaalta myös vainon. Je-
rusalemin seurakunta kohtasi ensimmäisen selkeän vainon. Kristinuskoon kohdistu-
nut vastustus sai uutta voimaa, jonka ilmeisenä vaikuttimena oli epätoivon synnyttä-
mä rohkeus. Kansan johtajat olivat pelkkää kysymysmerkkiä nähdessään seurakun-
nan  Jerusalemissa  saavuttamat  voitot.  Heidän  hämmennystään  ja  seurakunnan 
kasvunopeutta kuvaa ylimmäisen papin sana Pietarille. Hän ei totisesti sanonut sitä 
kohteliaisuudesta apostolia kohtaan:  "Me kielsimme jyrkästi teitä opettamasta sen 
miehen nimessä. Mutta nyt koko Jerusalem on täynnä teidän oppianne ja te yritätte 
panna sen miehen kuoleman meidän syyksemme." (28) 

Johtajat  huolestuivat  syvästi  seurakunnan kasvusta  ja  kansan keskuuteen levin-
neestä  oikeasta  käsityksestä  Jeesuksen kuoleman luonteesta:  "te  yritätte  panna 
sen miehen kuoleman meidän syyksemme."

Halki kirkon historian herätykset ovat aina herättäneet voimakkaan vastustuksen ja 
myös vainoa.  On harhakuvitelma olettaa,  että  herätys merkitsisi  ”helppoa aikaa” 
kristilliselle  seurakunnalle.  Herätyksen  ehto  on,  että  seurakunta  suostuu  ristin  tielle  ja 
oppii  sitten  herätyksen keskelle  iloitsemaan myös  siitä  kärsimyksestä,  joka  tulee  Herran 
tähden.

Viime kuukausina noin 1000 Kiinan seurakuntien pastoria on ”kadonnut”.  Heidät 
yleensä viedään yön pimeinä tunteina vankileireille.

Tapahtumien kulku
Ylipappi kannattajineen joutui kiihkon valtaan ja vangitutti koko apostolien joukon. 
(17–18) Yöllä Heran enkeli avasi kuitenkin vankilan oven ja antoi apostoleille tehtä-
vän jatkaa julkisesti "elämän sanan" julistamista. (19–20) 

Ilman elämän sanan suoraa ja rakkaudellista julistusta ei voi syntyä herätystä. Vain Jumalan 
sana voi herättää ihmissydämet. 

Aamulla kokoontui korkein neuvosto Sanhedrin koko laajuudessaan käsittelemään 
asiaa. Seurakunnan vaikutus oli saanut niin suuret mittasuhteet, että mielenkiinto 
asian käsittelyyn oli todella suuri. (21) 

Neuvosto joutui hämmennyksiin, kun kävi ilmi, etteivät apostolit olleetkaan tarkasti 
vartioidussa vankilassa vaan temppelissä julistamassa sanaa. (22–25) Apostolit tuo-
tiin sieltä neuvoston eteen. (26) Esitettyihin syytteisiin Pietari vastasi rohkeasti julis-
tamalla apostolien tottelevan Jumalaa eikä ihmisiä. Hän kertasi tiivistetyssä muo-
dossa uskon perusasiat. (29–32) Vastaus synnytti neuvostossa lynkkausmielialan, 
jonka Gamalielin neuvo sai hillityksi. (33–39) Apostolit päästettiin pieksännän ja uh-
kailun jälkeen kuitenkin vapaiksi. (40–42) "Apostolit lähtivät neuvostosta iloisina sii-
tä, että olivat saaneet kunnian kärsiä häväistystä Jeesuksen nimen tähden."

Neuvosto (21)
Ylipappi saddukealaisen puolueensa kanssa otti apostolit kiinni. Sitten kutsuttiin ko-
koon  Sanhedrin  asiaa  käsittelemään.  Se  jakaantui  kahteen  osaan.  Pienempään 
Sanhedriniin, joka muodostui yksinomaan saddukeuksista ja joka myös todellisuu-
dessa käytti sitä rajoitettua valtaa, jonka Rooma oli sille antanut. Jae 21 nimittää 
sitä "neuvostoksi". Suurempaan osaan, jota nimitetään "Israelin vanhinten kokouk-
seksi", kuului myös fariseusten puolueen edustajia. Vain todella suurissa asioissa 
koko Sanhedrin kutsuttiin kokoon. Nyt molemmat olivat koolla, mikä kertoo seura-
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kunnan muodostuneen todelliseksi ongelmaksi Jerusalemissa. Kokouksen ilmapiiri 
oli sähköinen: "Nyt koko Jerusalem on täynnä teidän oppianne."

Vastustuksen luonne (28)
Vastustuksen oli synnyttänyt kateus. Kansan johtajat tajusivat, että jos seurakunta 
vielä leviää kaupungissa, heidän oma arvovaltansa joutuisi vaakalaudalle. Ylimaalli-
nen hengellinen kuninkuus oli kaikkialla tunnettavissa ja syrjäyttämässä heidän val-
taansa.  Kateuteen liittyi  viha.  Johtajat  eivät  ymmärtäneet  uutta  liikettä.  He eivät 
kyenneet selittämään, miten se yhä levisi, vaikka he olivat sen johtajan ristiinnaulin-
neet.

Gamalielin neuvo (38–39)
"Gamaliel sanoi: 'Annan teille nyt tämän neuvon: jättäkää nämä miehet rauhaan, 
antakaa heidän olla. Jos tämä heidän ajamansa hanke on lähtöisin ihmisistä, se ku-
kistuu itsestään. Jos se taas on Jumalasta, te ette pysty heitä kukistamaan. Pitäkää 
varanne! Entä jos te taistelettekin itseään Jumalaa vastaan?' Gamalielin puhe saa-
vutti vastakaikua." (39–39)

Neuvosto käytti  uhkailua ja painostusta, mutta päätyi  Gamalielin, arvostetun fari-
seuksen ja oppineen, neuvosta varovaisuuteen, vaikka sitten vastoin omaa päätös-
tään pieksätti apostolit. Seurakunnan näkökulmasta Gamalielin neuvo oli erinomai-
nen. Se antoi  seurakunnalle lisäaikaa kasvaa ja vahvistua ennen vainojen täyttä 
puhkeamista.  Vastustuksen näkökulmasta  neuvo oli  heikko.  Todellista  voimaa ei 
edusta se, että annetaan asioiden jäädä ajelehtimaan ja seurataan, mihin lopulta 
kulkeudutaan. Vahvuutta olisi edustanut se, että neuvosto olisi halunnut kohdata ja 
tutkia kysymyksen siitä, mikä voima uskovissa vaikutti. 

Sekä ennen kääntymistään että sen jälkeen Tarsoksen Saul oli selvästi älyllisesti re-
hellisempi, johdonmukaisempi ja voimakkaampi kuin opettajansa Gamaliel. Uskolli-
sena asenteilleen Saul lähti ensin murskaamaan kristillistä liikettä. Mutta kun hän 
joutui kohtaamaan sen sisäisen salaisuuden, hän tajusi, että ainoa oikea tie oli ko-
rottaa Jeesusta Kristusta jopa kärsimyksiin ja vaivannäköön asti.

Neuvoston vastustus nousi pääosin saddukealaisesta järkeisuskosta ja yliluonnolli-
sen  kieltämisestä.  Törmätessään  yliluonnolliseen  se  joutui  hämmennykseen,  ei 
kyennyt kohtaamaan ongelmaa, vaan jäi seuraamaan tapahtumien kehitystä.

Herätyksiä  kirkoissa  on  tehokkaasti  sammuttanut  liberaaliteologia,  jonka  edustajat  eivät 
halua  taipua  sanan  alle,  vaan  ottavat  sivustakatsojan  asenteen,  kun  näkevät  Herran 
herättävän muita.

Elävä usko nostaa vastustuksen (28)
Alkuseurakunnan tila erosi tämän päivän tilanteesta suuresti.  Se täytti  kaupungin 
opetuksellaan. Elävä kristillisyys nostattaa aina vastustusta. Ellei mitään vastustusta 
esiinny, meidän on syytä kysyä, miten seurakunnan elämän on käynyt. Vastustuk-
sen muodot vaihtelevat, mutta sen henki on sama kuin alkuseurakunnassakin. Se 
nousee kolmesta lähteestä. Se kumpuaa ensiksikin saddukealaisuudesta eli ihmi-
sen uskosta omaan järkeensä ja kokemukseensa, toiseksi sinänsä oikeaoppisesta 
ja Raamatun totuutta korostavasta farisealaisuudesta, jossa uskonnolliset muodot 
korvaavat elämän. Apostolien tekojen jatkossa tulemme näkemään kolmannen vas-
tustuksen lähteen: shamanistisen uskonnollisuuden, joka pimeyden yliluonnollisin 
voimin nousee seurakuntaa vastaan.
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Kuuliaisuus Jumalalle (29)
Miten  seurakunta  saattoi  jatkaa  voittokulkuaan  tällaisten  vastavoimien  keskellä? 
Apostolit toimivat ja seurakunta toimi periaatteen mukaan, jonka he ilmaisivat: "En-
nemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä." (29)  

Sana totella, jota alkukieli tässä käyttää, on verrattain harvinainen. Se ei ilmaise mi-
tään muuta kuin todellista, ehdotonta ja vastaan sanomatonta alamaisuutta.

Herätyksen  ehto  on  se,  että  seurakunta  ja  me  yksilöinä  suostumme  olemaan  kuuliaisia 
Herran sanalle myös tänä aikana, jona ihmisten ja tieteen viisaus on korotettu Jumalan sanan 
yläpuolelle.

Pietarin puolustus (30–32)
"Meidän isiemme Jumala on herättänyt kuolleista Jeesuksen, jonka te ripustitte ris-
tinpuulle ja murhasitte. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen Ruhtinaaksi 
ja  Pelastajaksi  (KR 1938:  Päämieheksi  ja  Vapahtajaksi)  johdattaakseen  Israelin 
kääntymykseen (parannukseen)  ja antaakseen sille  synnit  anteeksi.  Me olemme 
kaiken tämän todistajat – samoin Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille jotka 
häntä tottelevat." (30–32) 

Lyhyessä puolustuspuheessaan Pietari korosti kolmea asiaa Jumalasta. Jumala he-
rätti Jeesuksen; Jumala korotti Jeesuksen oikealle puolelleen; Jumala antoi Pyhän 
Henkensä niille, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Näistä kolmesta syystä apostoleilla ei  
ollut muuta vaihtoehtoa kuin olla täysin kuuliaisia Jumalalle. Nähdäksemme Pietari 
vastauksen koko rikkauden meidän on korostettava sen jokaista sanaa erikseen.

Herätyksen ehto on, että julistus keskittyy Jeesukseen, korottaa Häntä, ja vaatii kuulijoita 
taipumaan Herran edessä parannukseen saadakseen syntinsä anteeksi.

Meidän täytyy totella Jumalaa (29)
Apostolien vastaus: "Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä," sisältää ajatuk-
sen: "Meidän täytyy totella Jumalaa". On kysymys sellaisten ihmisten puheesta, jot-
ka ovat päässeet yhteyteen Jumalan kanssa ja ovat sysänneet elämästään pois 
kaikki muut auktoriteetit. Kysymys ei ole siitä, että meidän pitäisi huomioida häntä, 
kannattaa häntä, omaksua teorioita hänestä, tai puolustaa hänen olemassaoloaan. 
Kysymys on tottelemisesta. "Meidän  täytyy totella Jumalaa." Kysymys ei ole siitä, 
että meidän pitäisi, vaan että meidän täytyy.  Kaikki nämä ihmiset ovat meitä vas-
taan, mutta "Meidän täytyy". Meidät vangitaan, mutta "Meidän täytyy". He eivät yrit-
täneet saada toisia kantamaan omaa vastuutaan, vaan he ottivat taakan omille har-
teilleen.

Siunauksen tie (29)
Siinä määrin kuin tänä päivänä seurakunta ja yksityiset uskovat sanovat samalla ta-
valla, voi myös tapahtua samaa kuin alkuseurakunnassa. Kun sanomme "Meidän 
täytyy totella Jumalaa" ja tarkoitamme sitä, kestämme vastustavien voimien paineis-
sa. Voitamme ihmissuosion etsimisen salakuopan ja kompromissien tekemisestä ai-
heutuvan halvaustilan. Seurakunnan suurin vaara ei ole koskaan ollut sen kohtaa-
ma salakavalinkaan vastustus, vaan sen tottelemattomuus Jumalaa kohtaan. Kuu-
liaisuus Jumalalle on seurakunnan siunauksen tie.

6



Todistaminen (32)
Näemme kertomuksestamme myös, mitä todistaminen tarkoittaa. Pietari sanoi: "Me 
olemme kaiken tämän todistajat – samoin Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niil -
le, jotka häntä tottelevat." (32) 

Herätyksen  ehto  on  Pyhän  Hengen  todistus  meidän  kauttamme. Pyhä  Henki  pääsee 
toimimaan silloin, kun taivumme tottelemaan Häntä niissä asioissa, joissa Hän vaatii 
meitä tunnustamaan syntimme ja tekemään niistä parannuksen. En tiedä yhtään 
herätystä, joka ei olisi vienyt syvään synnin tuntoon ja parannukseen ensin uskovat, 
sitten muut.

Todistaminen ei ole pelkästään sitä, että joku puhuu. Moni puhuja ei todista ja moni 
todistaja ei puhu. Todistaja on marttyyri. Marttyyri on tunnustaja, joka ei todista vain 
sanoin, vaan myös elämällään. Todistaja itse on näyttö ja todiste Jumalan työstä. 
Pietari  sanoi  neuvostolle  asiallisesti:  "Me  olemme  todistajia;  katsokaa,  mitä  me 
olemme". Seurakunnan voima on sen näyttö Jumalan evankeliumin voimasta usko-
vien elämässä.   

Pyhä Henki voimana
"Me olemme...todistajat – samoin  Pyhä Henki." Seurakunnan voima on viime kä-
dessä Pyhä Henki. Emme voi tehdä mitään todellista vaikutusta ihmisiin heidän pe-
lastuksekseen, ellemme elä yhdessä Pyhän Hengen kanssa. Mutta hänen kans-
saan seurakunta voi ilon ja ahdistuksen päivinä edetä Jumalan kanssa voitosta voit-
toon.

Temppelissä ja kodeissa
Hakatuksi tulleet apostolit jatkoivat evankeliumin julistusta kielloista piittaamatta. He 
tekivät sen sekä julkisella paikalla eli temppelissä että kodeissa. Heidän esimerkkin-
sä rohkaisee meitäkin pitämään sanaa esillä sekä julkisesti että kodeissa. Kiinan 
maanalainen kirkko, kotikirkot, eivät suinkaan toimi salassa. Koronan alkukaupun-
gissa epidemian keskellä he maskit päässä kaduilla jakoivat maskeja ja niihin kiinni-
tettyjä traktaatteja. Kotikokouksissa he veisaavat virsiä ja julistavat niin kovalla ää-
nellä, että tiheään rakennetuissa suurkaupungeissa naapuritkin sen hyvin kuulevat.  
Meillä on sanoma, joka kuuluu kaikelle kansalle, niin kuin joulun evankeliumin enkeli 
sanoi. Se on ilosanoma pelastuksessa Kristuksessa. 

Herätykseen tulleen rouva Hiromi Yoshimoton kastetodistus
Avioiduin mieheni kanssa ja saimme perheen. Erilaisin vaiheiden jälkeen olemme toisiamme 
tukien  saapuneet  tähän  päivään.  Nyt  kaksi  lastammekin  on  kasvanut  aikuisiksi.  Vaikka 
meillä ei ole ollut suurempia vaikeuksia ja sikäli elämä on ollut onnellista, kuitenkin olen 
tuntenut  tyhjyyttä  ja  sitä,  ettei  sydämeni  ole  löytänyt  tyydytystä.  On  kuin  olisin  elänyt 
unohtanut  jotain  tärkeää.  Elämällä  pitäisi  olla  jokin  suurempi  merkitys.  Tulimme  Aon 
kirkkoon sillä mielellä, että Kristus kykenisi täyttämään sydämemme tyhjän aukon.

Kun ensi  kerran astuimme kirkon eteisestä  sisään ja  näimme kirkon etuosan ristin,  koin 
jotain raskasta,  tiukkaa,  surullista,  mitä on vaikea pukea sanoiksi.  Tunsin ristiltä minuun 
kohdistuvan voimakkaan viestin, joka liittyi Jumalaan. Jotain sellaista aistin. Ajattelin, että 
ehkä sellainen vakavuus oli minulle tarpeen, jotta eläisin itseäni kurissa pitäen. Sellainen 
merkillinen tunne valtasi mieleni.
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Siitä  lähtien seurasin hiukan peloissani  miestäni,  kun osallistuimme jumalanpalveluksiin, 
rukouspiiriin ja kastekouluun. Aluksi olin kompastua raamatullisiin ilmaisuihin, joihin en 
ollut tottunut. Virsien aikana kyyneleeni vuosivat ja askel askeleelta aloin ymmärtää ristin 
merkitystä. Sitten minua alkoi vaivata alemmuuden tunne, koska pelkurina minulla ei ollut 
selkeää  käsitystä  itsestäni.  Aloin  nähdä,  miten  yritin  puolustaa  omaa  pelkuruuttani  ja 
lohduttautua  sillä  vääristyneesti.  Sillä  tavalla  käänsin  selkäni  Jumalalle  käpertymällä  ja 
kyyristymällä  itseeni.  Kun  sydämeni  pohjiin  kätketyt  syntini,  unohdetut  syntini,  sivuun 
työnnetyt synnit ja synnit, joita en tahtonut myöntää, alkoivat tulla esiin, tuntui tuskalliselta, 
suretti  ja  vaivuin  itsesääliin.  Mutta  Raamattu  antoikin  minunlaiselleni  lohdutusta  ja 
rohkaisua ja rohkeutta.

Koen iloa, että saan tästä lähtien vaeltaa Jumalan kanssa, joka antaa minulle elämän. Saan 
käyttää  kiittäen  ja  rukoillen  saamiani  lahjoja  niin  kotona  kuin  työpaikallani  ja 
seurakunnassa.  Rukoilen,  että  Herra  johdattaisi  minua  niin,  että  viettäisin  horjumatonta 
uskonelämää.

Haluan kiittää seurakunnan kaikkia jäseniä, jotka ovat rukoilleet kasteeni puolesta. Tänään 
tässä saan päästä osalliseksi kasteesta, jossa saan Jumalan armon osakseni. Lopuksi haluan 
kiittää  Herraa  Jeesusta,  joka  ristillä  kärsi  minun  syntieni  tähden  ja  siitä  huolimatta  on 
johdattanut rakkaudella minut tähän päivään. Taivaallinen Isä Jumala, kun uudestisynnytät 
minut tänään, ota minut käyttöösi käsinäsi ja jalkoinasi. Rukoilen tätä kiitollisena. Aamen.

Entä sinä?
Samalla kun rukoilemme, että Herra voisi  täyttää tämänkin kaupungin sanallaan, 
meiltä kysytään: Kätketkö sinä edelleen sydämesi syvyyksiin syntejä tai ehkä sitä 
yhtä syntiä, josta tiedät, että sinun pitää tuoda se Herran valoon ja tunnustaa se ja 
hyljätä se? Jos niin on, Herra haluaa sinutkin vapauttaa, puhdistaa sydämesi, jotta 
Pyhän Hengen voima pääsisi sinunkin kauttasi vaikuttamaan muiden ihmisten pe-
lastukseksi. Herran Jeesuksen pyhä ja kallis uhriveri riittää kyllä sinunkin sydämesi 
puhdistamaan. Hän rakastaa sinua ja haluaa käyttää sinua todistajanaan. Kutsu pa-
rannukseen ja kuuliaisuuteen on armon tie, ei vaatimusten tie. Sillä tiellä saamme 
lopulta iloita siitäkin, kun joudumme vainottavaksi Kristuksen nimen tähden. Sinun 
ei tarvitse pelätä ihmisiä, kun pyhällä arkuudella käyt Jeesuksen luo. Hänellä on 
paljon armoa ja anteeksiantamusta.
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