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Pyhän Hengen vastustajat 
Vastustajan kasvot 
 
  omat intressit: itsekkyyden hyväksikäyttö 
  
  etniset intressit: erilaisuus pahan palveluksessa 
 
  poliittinen ennakkoluulo, asenne 
 
  pakanallinen into 
 

 
1. Vastustus 
 

 On odotettavissa, että heti kun Pyhä Henki on tekemässä jotain, se johtaa välittömästi 
Saatanan, Jumalan Vastustajan, vastatoimiin! 

 Ihmisiä tuli päivittäin uskoon! – Saatana ei hyväksy sitä.  

 Apostolit heitettiin vankilaan. 

 Heitä kuulusteltiin Sanhedrinin edessä  

 Heitä kiellettiin julistamasta. 

 Heitä uhkailtiin kovilla sanktioilla, ellei vaatimuksiin suostuttu. 

  
Miten Vastustaja voitetaan? 
 
  yhteinen rukous 

  yhteinen usko 

  rukoilivat juuri sitä mitä tarvitsivat 

 eivät rukoilleet vapautusta vaikeasta tehtävästä, vaan voimaa jatkaa työtään 

 Ragland-nimisestä lähetystyöntekijästä kerrotaan, että hän oli saarnaamassa brahmaaneille. He käyttäytyivät 
aggressiivisesti lyöden ja työntäen hänet väkisin pois kadulta. Euroopan ihmisoikeuksien edustaja kuuli 
tapahtuneesta ja lähetti miehen Raglandin luo kehottaen häntä valittamaan laittomasta menettelystä. Mies 
löysi Raglandin polvistuneena: Olen jo jättänyt huoleni korkeammalle maistraatille – taivaan ja maan 
Jumalalle! 

 Myöhemmin samana päivänä brahmaanit palasivat, pyysivät anteeksi ja pyysivät Raglandia palaamaan heidän 
kadulleen julistamaan evankeliumia! 

 Jumala antoi mahtavan voiton 
 Kahden vangin todistus Sanhedrinissa 
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2. Huijareita 
 
  ulkoa ja sisältäpäin tulevat hyökkäykset 

•  pseudokristittyjä 

•  harhaoppeja 

•  valeihmeitä 

•  harhaopettajia 

•  pseudoapostoleja 

•  esimerkkejä: Apostolien teoista ja Paavalin kirjeistä 

 
  Vaikuttaa oikealta, mutta oliko? 

•  Barnabas ja Ananias 

 Molemmat möivät omistamansa pellon/maatilan 

 Molemmat toivat rahat apostolien jaettavaksi 

 Molemmat olivat epäitsekkäitä, ”kaikki Jeesukselle”…? 

 

 
Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?… 
 

 MUTTA! 

• Toinen heistä, Barnabas (”rohkaisija”), eli Joosef, Kyproksesta oleva leeviläinen, oli Pyhän Hengen 
täyttämä mies (4:31,36)  

• Ananias oli antanut sydämensä Saatanan valtaan (5:3) 

• Ananias oli sopinut Safira-vaimonsa kanssa, että osa kauppasummasta pannaan syrjään (5:2) 

• Pietarin kysymys olisi antanut Safiralle vielä mahdollisuuden (5:9) 

• Suunniteltu petos, ei hetken päähänpisto! Traagista! 

• Surullista että vaimo oli juonessa mukana  

• ”rahan himo on kaiken pahan juuri” (1. Tim. 6:10): 1:18, 8:18, 20, 24:16  

 

 ”Hän oli täynnä armoa ja totuutta” (Joh. 1:18) 

• Jumala varjeli seurakuntaansa, Pyhä Henki paljasti huijaukset 

• ”Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon.” Sananl. 28:13 

 

 

3. Vaino 
 
  Seuraava Vastustajan hyökkäys oli vaino. 

 Apostolit vankilaan 5:18 

 Jumala vapautti heidät, 5:19 

 Tehtävä jatkuu, 5:20 

 
  Suuren neuvoston edessä 

 ”Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä”, 5:29 

 apostolit aiottiin tappaa, 5:33 
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 mutta Jumala antoi Gamalielin pelastaa heidät, 5:35–39 

 neuvosto ruoskitti heidät, kielsi heitä puhumasta Jeesuksen nimessä 

 Apostolit iloisia siitä, että olivat saaneet kunnian kärsiä häväistystä Jeesuksen nimen tähden 

 
 Kansan vaikutus 

 eivät käyttäneet väkivaltaa, sillä he pelkäsivät, että kansa voisi kivittää heidät, 5:26 

 Gamalielista: koko kansa piti arvossa 

 Vrt. hänen on nautittava myös ulkopuolisten arvonantoa, 1. Tim. 3:7 

 

 

4. Hajaannus 

 
 Saatanan neljäs yritys tuli sisältä 

 ristiriitoja kreikkaa puhuvien ja hepreankielisten välillä 

 ”Divide et impera” – hajota ja hallitse 

 Saatana on aina yrittänyt jakaa kristityt eri ryhmiin: puolueita, liikkeitä 

 Ihmisten välillä, vrt. .1 Kor. 1, syntyvät ”rytmiryhmät” 

 Syntyperän vaikutus 

 Vaikeudesta voi tulla kohtalo tai voitto 

 

 Yritys johti iloon ja menestykseen 

 Yhteys vahvistui, seurakunta sai diakoneja, 6:5 

 Jumalan sana levisi leviämistään 6:7 

 Opetuslasten määrä kasvoi 6:7 

 Usko voitti… 6: 7 

 

 

5. Marttyyrius 

 
 Uusi hyökkäys ulkoa: marttyyrius  

 Stefanos oli karismaattinen henkilö 

 täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä, 6:5 

 täynnä armoa ja voimaa, 6:8 

 teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja, 6:8 

 Hengen voimalla Stefanos puhui niin viisaasti, etteivät he kyenneet pitämään puoliaan (6:10), vaikka edustivat 
erilaisia ryhmiä eri puolelta maata (6:9) 

 kristillisen seurakunnan arvostama henkilö 

 ”korvaamaton” 

 

 Stefanos tapettiin! 

 ”luulot pois” – Stefanoksen menettäminen, oma pelko 

 Jumala käytti tätäkin hyökkäystä omiin tarkoituksiinsa (Saul)! 
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Pyhän Hengen vastustajat 
 
  Ef. 6:12 ”Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän 

pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan.” 

  Kuitenkin: Jumalan vastustajakin käyttää ihmisiä! 

• Ananias ja Safira (5:3,8) 

• suuren neuvoston jäsenet (7:54–) 

• noituutta harjoittanut Simon (8:20) 

• Saul (9:1) 

• Herodes Agrippa I (12:1) 

• Zeuksen temppelin pappi (14:13) 

• ”tiedän että teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä..” (20:29, 30) 

 Kenen palveluksessa me olemme? 

 
 

Pyhä Henki ja UT:n imperatiivit 
 
  UT:n imperatiivit 

 Ef. 4:30  Älkää tuottakaa surua Jumalan Pyhälle Hengelle 

 1. Tess. 5:17 Älkää sammuttako Henkeä 

 Ef. 5:18  Antakaa Hengen täyttää itsenne 

 Gal. 5:   antakaa Hengen ohjata elämäänne (KR 1938: ”vaeltakaa Hengessä”) 

 2. Tim. 1:14 Pidä meissä asuvan Pyhän Hengen kautta tallessa se hvvä, mikä on uskottu haltuusi. 

 ( Pyhässä Hengessä rukoillen, Juud. 20 (partisiippi jonka merkitys on 

imperat.) 

 

 

 


