
 Voitelu 

Miksi tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa  ja 

voitelua? Olemme riippuvaisia Pyhän Hengen 
voimasta. Jeesuksen opetuslapset tarvitsivat 
Pyhän Hengen voimaa. Opetuslapsetkin olivat 
seurakunnan alkuhetkistä lähtien täydellisesti 
riippuvaisia Pyhästä Hengestä. Ilman Pyhän 
Hengen voimaa he eivät olisi koskaan 
liikahtaneet yläsalista mihinkään. 

Jeesus sanoi opetuslapsilleen: Vaan kun 
Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman, ja 
te tulette olemaan minun todistajani sekä 
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja 
Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Apt. 
1:8. 

Näin sanoessaan Jeesus ei niinkään ollut 

puhunut ihmeitä tekevästä voimasta kuin 
voimasta todistaa ja tunnustaa Jeesus 
vapahtajakseen. Sana todistaja on 
alkutekstissä martyres, joka viittaa kärsivään 
todistajaan. Jeesuksen lupaama Pyhän Hengen 
voima ilmeni välittömästi Hengen vuodatuksen 
jälkeen apostolien täyttyessä suurella 
rohkeudella ja lähtiessä liikkeelle. He saivat 
voimaa kärsiä Jeesuksen tähden. 

Apostolit tiedostivat riippuvuutensa 
Pyhästä Hengestä ja rukoilivat jatkuvasti 
lisää Pyhää Henkeä. Ja nyt Herra, katso 
heidän uhkauksiansa ja anna palvelijasi 
kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi, ja 
ojenna kätesi, niin että sairaat paranevat 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. Apt. 4: 29-31 

Tiedostammeko me todella tänään 

riippuvuutemme Pyhästä Hengestä? 
Luotammeko liikaa itseemme ja ihmisen 
voimaan? 

Voitelua ei voi saada oppimalla. Voitelu 

saadaan ainoastaan rukouksella. Voitelu on 
kuin Jumalan ritarinlyönti palvelijoilleen. 
Voitelu on kaikkien saatavilla, mutta se ei ole 
itsestään selvyys. 

Pyhän Hengen voitelun sijasta olemme 

usein riippuvaisia koulutuksesta, 
loppututkinnoista, sivistyksestä ja 
lahjakkuudesta ja kuvittelemme tämän 
riittävän. Me voimme selviytyä puolella 
älykkyydellä, kun olemme riippuvaisia 
voitelusta. 

Minkä tahansa tehtävän Jumala sinulle 
antaakin, niin sinä kykenet siihen, kun olet 
riippuvainen voitelusta. Voitelu voi saada 
ihmeitä aikaan elämässäsi. Jumalan antamat 
tehtävät ovat meille usein ylivoimaisia ja 
ylimitoitettuja siksi, että me pysyisimme 
riippuvaisena voitelusta. Älä koskaan kieltäydy 
mistään, mihin Jumala sinua kutsuu, sillä 
ylivoimaisilta tuntuvien tehtävien äärellä saat 
kokea voitelun voiman. 

Voitelu havaitaan, sillä se on Jumalan 

koulusta saatu päästötodistus ja suositun 
Hänen palvelijalleen. Olemme siis riippuvaisia 
voitelusta 
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