
Kinkeripuhe 

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen tahdon aloittaa tämän oman osuuteni.
Tälle kinkeri-illalle on annettu Apostolien tekojen (7) luku.
Ilmeisesti on tapana lukea kyseinen luku ennen kuin sitä selitetään. (luetaan)

Ennen kuin menen kyseiseen lukuun, niin otan lyhyeksi johdannoksi muutamia 
ajatuksia Ap.t.6.luvusta. Siihen aikaan kun alkuseurakunta valitsi seitsemän 
avustajaa seurakuntaan, niin seurakunnassa oli kaksi ryhmää. Toisen ryhmän 
muodostivat hebreankieliset kristityt ja toisen hellenistijuutalaiset, jotka 
puhuivat kreikkaa.

Hellenistit olivat muualta tulleita juutalaisia eli diasporajuutalaisia. Jerusalemin 
alkuseurakunta oli siis kaksikielinen. Alkuseurakunnassa oli myöskin 
eriarvoisuutta. Sen kertoo meille (Ap.t.6:1). (Lue)

Jae kertoo siitä, kunka muualta tulleita diaporajuutalaisia (leskiä) syrjäytettiin 
jokapäiväisessä avunannossa. Se herätti tyytymättömyyttä, närää.

Tämä johti siihen, että apostolit kokoontuivat ja valitsivat seitsemän avustajaa 
pöytäpalvelusta suorittamaan, jotta heille (apostoleille) jäisi enemmän aikaa 
varsinaiseen Sanan-julistustyöhön ja rukoukseen. Tämä on esimerkkinä myöskin 
tämän ajan diakoniatyölle.

Yksi näistä alkuseurakunnan palvelijoista oli  Stefanus, josta olemme 
lukeneet. Hänellä oli myöskin julistajan lahja, jota hän käytti hyvin 
voimallisesti. Tai voisiko sanoa toisin päin, että Herra käytti sitä lahjaa niin, että 
jopa pappejakin tuli uskolle kuuliaiseksi.

Tämä ei luonnollisestikaan miellyttänyt kiihkeitä juutalaisia. He väittelivät 
Stefanuksen kanssa, mutta eivät Sanan mukaan pystyneet pitämään puoliaan sitä 
viisautta ja henkeä vastaan, jolla Stefanus puhui.

Jäätyään alakynteen Raamatun selityksessä he hankkivat salaa vääriä todistajia 
ja yllyttivät kansaa ja raastoivat Stefanuksen neuvoston eteen, jossa kansan 
vanhimmat ja kirjanoppineet olivat tuomarina.

Herra oli kuitenkin voimallisesti Stefanuksen kanssa. Sen kertoo 6-luvun 
viimeinen jae. Siinä sanotaan, että ”kaikki, jotka neuvostossa istuivat, loivat  
katseensa häneen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niinkuin enkelin kasvot.”

Pyhä Henki ympäröi hänet niin voimallisesti, että hän näytti jopa enkeliltä. Eikä 
ainoastaan ympäröinyt, vaan Pyhä Henki oli hänen sielussaan, sydämessään niin 
voimallisesti läsnä. Pyhä Henki antoi hänelle sen rohkeuden seistä neuvoston 



edessä. Tästähän on tänäkin päivänä monia todistuksia, kun luemme 
marttyyrien historiaa…

Seitsemäs luku alkaa sitten ylipapin kysymyksellä, ”onko niin? Niin kuin sinua 
on syytetty…” 
Nyt Stefanus aloittaa varsinaisen puolustuspuheensa. Tässä puolustuspuheessa 
on kaksi johtoajatusta.

Toinen on se, että Jumalan todistajat on aina ymmärretty väärin ja heitä on 
halveksittu. Stefanus tahtoo osoittaa puheellaan sen, että mitä Jeesukselle on 
tapahtunut, on vain Jumalan työn huipentuma. Profeetat ovat edellä kokeneet 
myöskin syrjintää, hylkäämistä ja vainoa.

Toinen pääajatus on se, että Israelin kansan enemmistö on aina ollut epäuskon 
puolella. Ne, jotka ymmärsivät Jumalan tahdon ja toimivat Hänen 
palvelijoinaan, olivat pieni, vainottu vähemmistö. Jumala odotti kansaltaan 
toisenlaista uskoa ja toisenlaista jumalanpalvelusta.

Esimerkit alkavat Abrahamista. Hän kertoo siitä, kuinka ”Kirkkauden Jumala 
ilmestyi meidän isällemme Aabrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa,  
ennen kuin hän oli asettunut asumaan Harraniin.”

Ja kun Jumala sanoi hänelle (Ap.t.7:3): ”Lähde maastasi ja suvustasi ja mene 
siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.”

Seuraava jae (4) kertoo siitä, miten Aabraham toimi. Sanassa sanotaan: ”Silloin 
hän lähti kaldealaisten maasta ja asettui asumaan Harraniin. Ja kun hänen 
isänsä oli kuollut, siirsi Jumala hänet tähän maahan, jossa te nyt asutte.”

Aabraham oli siis kuuliainen Jumalan kutsulle ja puheelle. Hänellä oli oikea 
asenne Jumalan edessä. Hän lähti lupauksen varassa, minkä Jumala oli hänelle 
antanut.

Sanassa sanotaan niinkin, että ”Kuuliaisuus on enempi kuin uhrit.”
Tässä meillä kristityillä on paljon opittavaa. Me niin herkästi vastustamme 
Jumalan sanan opetuksia, niin kuin Israelin kansakin vastusti ja on vastustanut 
Jeesusta vielä tähän päivään asti. Aabrahamilta opimme siis uskon ja 
kuuliaisuuden.

Toinen esimerkki Stefanuksen puheessa on Aabrahamin suvusta polveutunut 
Jaakobin ja Raakelin poika, Joosef. Jakeet (9-16) kertoo tästä.

Jakeesta (9) huomaamme kuinka kateudesta kantaisät, jotka olivat Joosefin 
veljiä, myivät hänet Egyptiin. Vanhemmat veljet kadehtivat Joosefia sen tähden, 



koska heidän isänsä, Jaakob, rakasti Raakelin poikaa ,Joosefia, enemmän kuin 
heitä. Isän rakkaus nuorempaa poikaa vastaan johti vanhemmat veljet kateuteen. 

Kateuden pimittämässä ymmärryksessään he jopa yrittivät surmata hänet, mutta 
Jumala esti sen Leean pojan Juudaan kautta. Joosefia ei heitettykään kaivoon, 
vaan veljet möivät hänet midianilaisille kauppiaille eli ismaelilaisille.

Tästä kertoo meille (1Moos.37) luku, jota emme nyt ajan puutteen tähden käy 
ottamaan esille. Kotona voitte siitä lukea. Nämä kauppiaat myivät hänet sitten 
faraon hovin henkivartijan päämiehelle. Tästä kertoo (1Moos.39:1).

(10) jae tässä (Ap.t.7) luvussa kertoo sitten siitä kuinka Jumala antoi Joosefille 
viisauden ja armon Egyptin kuninkaan Faaraon  edessä. Hän pystyi selittämään 
faaraon unet seitsemästä viljavuodesta ja seitsemästä nälkävuodesta. 

Tämä miellytti faaraota ja niinpä hän nosti Joosefin koko hallinnon 
kakkosmieheksi. 

Joosef hoiti viisaasti Egyptin hovin taloutta, niin että seitsemänä lihavana 
vuonna viljalaarit tulivat täyteen viljaa pahojen päivien varalle.

Sitten kun tuli ne seitsemän laihaa vuotta, jonka seurauksena tuli suuri nälänhätä 
Kanaanin maahan, niin Joosefia tarvittiin. Hän kutsutti myös oman sukunsa 
Egyptiin ruokittavaksi.

Joosef on Jeesuksen esikuva. Veljet eivät häntä tarvinneet. Häntä syrjittiin 
kaikessa, mutta Jumala korotti hänet koko Egyptin maan ruhtinaaksi 
pelastamaan sukunsa ja kansansa.

Näin Jeesuskin joutui vielä suuremmassa mitassa kokemaan hyljeksintää, 
kaikkea vääryyttä ja lopulta hirvittävän ristinkuoleman. 

Mutta Herra Jumala herätti hänet kuolleista ja korotti hänet näin koko maailman 
pelastajaksi.
Joosef pelasti ihmiset nälänhädästä, mutta Jeesus pelasti ihmiset ja pelastaa 
iankaikkisesta kuolemasta uuteen elämään ja lopulta taivaan paratiisiin 
uhrikuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta.

Kolmas esimerkki on Mooses. 17 jakeessa kerrotaan siitä kuinka Aabrahamin 
antaman lupauksen aika lähestyi. Kansa kasvoi ja lisääntyi Egyptissä.
Seuraavassa jakeessa kerrotaan siitä, kuinka Egyptiä hallitsemaan nousi uusi 
kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt.

Historian tuntemusta ei tällä kuninkaalla ollut. Oliko tämä syynä siihen, että hän 
alkoi kohtelemaan kaltoin juutalaisia. Hän piti heitä orjuudessa ja pakotti jopa 
laittamaan heitteille heidän pienet lapsensa, etteivät jäisi eloon. Hän oli siis 



vihamielinen juutalaisia kohtaan. Jumalalla oli kuitenkin suunnitelma 
kansalleen. 

Hän säästi Mooseksen. Heitteille Siilin virtaan jätetyn (3) kuukauden ikäisen 
pojan pelasti faraon tytär. Hän seurasi äitinsä puuhia, kun äiti laittoi pojan 
kaisla-arkkuun ja laski sen Niilin virtaan, sen rantakaislikkoon.

Ja kun faraon tytär tuli rantaan ja huomasi kaisla-arkun vedessä, hän otti sen. 
Avattuaan arkun, siellä oli poika joka itki. Tästä kertoo (2Moos.2:5-10). 
(Otetaan se esille)

Ihmeellinen tuo Jumalan suunnitelma. Heitteille jätetystä pojasta tuli lopulta 
Israelin pelastaja.

Hän on myöskin esikuva Jeesuksesta. Hänet, joka hyljättiin, tulikin pelastajaksi.
Mooses sai lopulta tehtävän johdattaa israelilaiset pois Egyptin orjuudesta, 
samoin kuin Jeesus johdattaa meidät pois synnin ja epäuskon orjuudesta.

Mooses oli kasvatettu faaraon hovissa kaikkeen egyptiläiseen viisauteen. Siksi 
hän oli sopiva mies johtamaan kansansa pois Egyptin orjuudesta. Tästä hän ei 
kuitenkaan selvinnyt ilman vaikeuksia ja vastoinkäymisiä.

Ensimmäinen vaikeus oli se, kun hän sortui murhaan. Hän löi  egyptiläisen 
kuoliaaksi. Vaikka hän ajatteli toisin, niin hän lopulta joutui pakenemaan 
Midianin erämaahan, kun sai kuulla toisena päivänä tappelupukareilta 
sanan:”Kuka on asettanut sinut meidän päämieheksemme ja tuomariksemme?  
Jae 27. Aiotko tappaa minutkin, niin kuin eilen tapoit egyptiläisen?”

Toiseksi. Tämän puheen tähden Mooses pakeni Midianin maahan ja oli siellä 40 
vuotta. 40 vuotta Egyptin hovissa ja toiset 40 vuotta Midianin maassa.

Mutta sitten tapahtui ihme. Jakeet (30-34): ” 30. Ja kun neljäkymmentä vuotta 
oli kulunut, ilmestyi hänelle Siinain vuoren erämaassa enkeli palavan 
orjantappurapensaan liekissä.
 31. Kun Mooses sen näki, ihmetteli hän tätä näkyä; ja kun hän meni tarkemmin  
katsomaan, kuului Herran ääni, joka sanoi: 
32. 'Minä olen sinun isiesi Jumala, Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala.'  
Niin Mooses alkoi vapista eikä tohtinut katsoa sinne. 
33. Mutta Herra sanoi hänelle: 'Riisu kengät jalastasi; sillä paikka, jossa seisot,  
on pyhä maa. 

34.Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän 
huokauksensa, ja minä olen astunut alas vapauttamaan heidät. Ja nyt,  
tule tänne, minä lähetän sinut Egyptiin.'



Seuraavassa jakeessa sanotaan: ” Tämän Mooseksen, jonka he kielsivät sanoen:  
'Kuka sinut on asettanut päämieheksi ja tuomariksi?', hänet Jumala lähetti  
päämieheksi ja lunastajaksi sen enkelin kautta, joka hänelle  
orjantappurapensaassa oli ilmestynyt.”

Torjutusta Mooseksesta tuli kansansa pelastaja. Tämä erämaavaellus kesti 
vielä kolmannen rupeaman, sen 40 vuoden jakson. Vanha papparainen hän oli 
työhön ryhtyessään (eli 80-vuotias) ja sitten 120-vuotias, kun homma oli ohi. 
Eläkepäivistä ei puhuttu mitään…Me olemme vielä poikasia siinä vaiheessa, 
kun jäämme eläkkeelle, jos vertaamme itseämme Moosekseen..

Uppiniskaisen kansan johtaminen Siinain erämaassa ei ollut mitään helppoa. 
Kansa napisi jatkuvasti. Miksi toit meidät tänne? Täällä ei ole ruokaakaan? 
Monenlaiset syytökset kohtasivat johtajaa tällä reissulla.

Ja kun Mooses viipyi vuorella Jumalan puhuttelussa niin pitkään, niin kansa 
teetätti Aaronin kautta jumalan kuvia. Tehtiin kultainen vasikka, joka muka 
johdatti heitä eteenpäin.

Se ei luonnollisestikaan miellyttänyt Jumalaa, joka kääntyi heistä pois. 
Mooseskin löi ensimmäiset lain taulut rikki, kun huomasi, mihin syntiin kansa 
oli kääntynyt.

Moni ihminen sai myöskin käärmeeltä surmansa, kun ei nöyrtynyt katsomaan 
siihen käärmeeseen, jonka Mooses oli laittanut tangon päähän Jumalan käskystä. 
Tästä kertoo (4Moos.21.luku).

Vaikka Stefanus näistä asioista puhui, niin kuulijat paaduttivat sydämensä. He 
eivät uskoneet Jumalaan eikä Jeesukseen Kristukseen, joka oli heidän syntinsä 
sovittanut.

Usko ei syntynyt Aabrahamin historiasta, ei myöskään Joosefin ja Mooseksen 
historiasta, jotka olivat Jeesuksen esikuvia ja edelläkävijöitä.

Ja lopulta, kun Stefanus alkoi nuhdella heidän epäuskoaan (jae 51), niin heidän 
sydämensä alkoi kiehua vihaa ja raivoa häntä kohtaan.

Selitä vapaasti loppuluku…(jakeet 51-60).

Tämä kinkeripuhe on pidetty Kankaanpäässä, Verttuun Olavi Huhtalassa, 
su 22.03.2009


