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Opetuslapsille annetut valtuudet 
 
Tälle tunnille on annettu aiheeksi: Opetuslapsille annetut valtuudet. 
Otan johdannoksi erilaisia valtuuksia, mitä me ihmiset olemme saaneet. 
Meillä kaikilla on valtuuksia ihan inhimillisen elämämme suhteen. 
Useimmin valtuuksien edellytyksenä on koulutus eri tehtäviin.  
Ja kun meillä on koulutus johonkin tiettyyn ammattiin, niin sen jälkeen me voimme hakea 
koulutuksemme vastaavaa työtä. 
Ja sitten kun meidät hyväksytään johonkin tehtävään, niin samalla meille annetaan 
valtuudet tehdä sitä työtä parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Yhteiskunnan puolella on omat tehtävät ja valtuudet, joita myös kristitty voi tehdä tai 
saada. Hän käyttää niitä valtuuksia, mitä sen tehtävän hoitaminen edellyttää. 
Koulutuksen pohjalta valittujen tehtävien lisäksi meille voi siunaantua 
luottamusmiestehtäviä, joihin meidät valitaan äänestyksen perusteella.  
 
Samoin seurakunnassa on henkilöitä, jotka ovat saaneet valtuudet toimia seurakunnan 
luottamusmies- tehtävissä.  
Viran- ja toimenhaltijat taas työnkuvan mukaan.  
Kirkkoherra, kappalainen, diakoni, nuorisonohjaaja, lapsityönohjaaja, päiväkerhonpitäjä, 
suntio, kanttori, siivooja, keittäjä jne... 
 
Kaikilla opetuslapsilla on valtuuksia todellakin toimia joko yhteiskunnan tai seurakunnan 
puolella erilaisissa tehtävissä... Lukematon määrä  meillä on erilaisia valtuuksia ja jopa 
oikeuksia toimia yhteiseksi hyväksi. 
 
Nyt menen varsinaiseen aiheeseemme eli niihin valtuuksiin, joita Jeesuksen opetuslapsi 
on saanut uudestisyntymisen yhteydessä. 
 
Meille on annettu HENGELLISIÄ VALTUUKSIA. 
Näitä valtuuksia ei nimittäin ole sellaisella ihmisellä, joka ei ole uskossa Jeesukseen 
Kristukseen. 

 Ensiksi: Herra on valtuuttanut meidät todistajikseen. Ap.t.1:8 :”vaan, kun Pyhä Henki 
tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä 
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka."  

 
Pyhä Henki antaa meille valtuuden ja voiman todistaa Jeesuksesta. Todistaminen ei ole 
mitään pakkopullaa, vaan se nousee ikäänkuin itsestään sydämistämme, kun meillä on 
usko Jeesukseen... 
 
Joh.16:14 Jeesus sanoo: ”Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja 
julistaa teille.” 
Pyhä Henki kirkastaa meille ja meidän kauttamme Jeesusta.  
Pyhä Henki puhuu aina Jeesuksen puolesta. Hän ei korota itseään, vaan Jeesusta 
Kristusta, joka on meitä niin paljon rakastanut... 
 
Pyhä Henki valtuuttaa myös meidät todistamaan Jeesuksesta. Joh.15:26-27 sanotaan: 
”Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka 
lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.  
27. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani." 
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Pyhä Henki todistaa Jeesuksesta ja myös te todistatte, sanoo Jeesus. 
Miksi opetuslapset todistavat Jeesuksesta, kysymme? 
Siksi, koska he ovat alusta asti olleet Jeesuksen kanssa. 
 
Näin myös todistaa Johannes kirjeessään. 1Joh.1: 1-3: ”Mikä on alusta ollut, minkä 
olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä 
me puhumme: elämän Sanasta - 2. ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja 
todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja 
ilmestyi meille - 3. minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että 
teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, 
Jeesuksen Kristuksen, kanssa.” 
 
Apostolit olivat siis Jeesuksen silminnäkijöitä.  
Niinhän apostoli Johannes todistaa. ”Minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, 
mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme”, hän sanoo. 
 
 Helppo oli puhua siitä, mikä oli ihan vieressä. Mitä sai katsella ja kosketella.  
Vai oliko se helppoa? Osalle ehkä oli, mutta kaikille ehkä ei. (Juudas) 
 
Helluntain jälkeen se oli paljon helpompaa kuin sitä ennen. Siksi Jeesus pyysikin 
opetuslapsiaan odottamaan helluntaita ennen kuin he lähtevät todistuspuuhiin. Siitä kertoo 
meille Ap.t.1.luku. 
 
Kun apostoli Johannes kirjoittaa tätä kirjettään, niin hän oli jo kokenut helluntain, Pyhän 
Hengen vuodatuksen.  
Nyt hänellä on helppo kirjoittaa, että ”elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja 
todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja 
ilmestyi meille.” 
 
Meille on vaikeampaa todistaa Jeesuksesta, koska emme ole nähneet Häntä näillä 
inhimillisillä silmillämme. 
Mutta toisaalta, kun me olemme saaneet Sanan ja Pyhän Hengen kautta tulla uskoon, niin 
silloin on todistus ollut meillekin helppoa. Joskus valitettavasti se vanha-aadam ja -eeva 
tekee tenän... 
Mutta silloin, kun Pyhä Henki on pulpunnut sydämestä, niin emme ole voineet pitää 
uskoamme salassa. Se on tullut sielustamme kuin itsestään ulos. 
 
Mekin olemme kertoneet siitä uudesta elämästä eteenpäin, niin kuin apostolitkin kertoivat. 
Johanneshan kirjoitti: ”minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, 
että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, 
Jeesuksen Kristuksen, kanssa.”  
 
Kun ihminen pääsee evankeliumin kautta sisälle Kristuksen tuntemiseen, niin silloin Pyhä 
Henki yhdistää uskovat keskenään.  
He ovat yhtä Kristuksen ruumista. He kokevat olevansa veljiä ja sisaria keskenään. 
Näinhän Johannes sanoi, ”että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme.” Sitä kautta 
yhteys syntyy myös Isään ja Poikaan. 
 
Ensiksi opetuslapset ovat siis saaneet valtuuden todistaa Herrastaan, niin kuin olemme 
tässä lyhykäisesti todenneet... 
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Toiseksi. He ovat saaneet avaintenvallan käyttöönsä.  
Jeesus sanoi Pietarille Matt.16:18-19: ”Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle 
kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. 19. Minä olen 
antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva 
sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa."  
 
Kallio ei suinkaan ole Pietari, vaan se kallio on itse Jeesus Kristus ja se todistus, jonka 
Pietari antoi Jeesuksesta.  
Hänhän oli aikaisemmin sanonut Jeesukselle, että ”sinä olet Kristus, elävän Jumalan 
Poika.” 
Tälle todistukselle Jeesus antoi paljon arvoa. Siksi hän antoi Pietarille, mutta myöskin 
kaikkien aikojen opetuslapsille, eli elävälle seurakunnalle, valtuuden julistaa syntejä 
anteeksi, mutta myöskin sitoa niitä. 
 
Tässä avaintenvallassa on sekä sitomisvelvoite, että päästövelvoite eli valtuus. Näinhän 
on kirjoitettu myöskin Joh.20:22-23:ssa. 
Siellä ylösnoussut Herra julistaa lukittujen ovien taa paenneille, pelokkaille 
opetuslapsilleen ylösnousemuksensa jälkeen:  
”Ottakaa Pyhä Henki. 23. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; 
joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."  
 
Näihin sanoihin on paljon valtaa kätketty. 
 
Kerran eräs toimittaja kysyi eräältä papilta erityisesti tästä sitomispuolesta.  
Missä tilanteessa hän ei julista syntejä anteeksiannetuiksi.  
Tämä pappi vastasi, että jos hän näkee, että tämä henkilö, joka tulee hänen luokseen ei 
näytä olevan rehellinen. Ei ota vakavasti syntejään, niin silloin hän pidättää syntien 
anteeksijulistamisen.  
 
Hän  ei käytäkään niin sanottua päästöavaintenvaltaa, vaan jättää tämän henkilön 
miettimään tarkemmin näitä asioita. 
 
Otan muutama helpon esimerkin, milloin tämä sitominen olisi nähdäkseni paikallaan. Otan 
sen julkisyntisen ihmisen kohdalta, vaikka heillekin kuuluu syntien anteeksiantamus 
samoin kuin siivosyntisillekin. 
 
Jos esimerkiksi huumeriippuvainen ihminen tulee sielunhoitoon ja hän selvästi ilmaisee 
ettei hän halua luopua huumeista, niin silloin nähdäkseni ei voida julistaa syntejä anteeksi. 
Samoin on alkoholiriippuvaisen kohdalla. Jos hänellä on vielä alkoholipullo mukana ja hän 
haluaa pitää sen edelleen itsellään, niin syntien anteeksijulistus ei ole paikallaan. 
Tai sitten varas, joka ei halua palauttaa varastamaansa tavaraa. Nämä ovat niitä helposti 
havaittavia asioita. Sitten on sellaisia, joita emme niin helposti huomaa. 
Silloin sitomisen vallan käyttö on vaikeampaa... 
 
Me kristityt saatamme olla tässä asiassa liian hätäisiä.  
Meiltä ehkä puuttuu Hengen valo siitä, että millä mielellä tämä henkilö on tullut 
luoksemme. Sielunhoito on äärimmäisen vaikea laji, joka vaatii jumalallista valoa rippi-
isältä ja -äidiltä. Siksi monet karsastavat sitä. 
 
Ja jos liian kevyin perustein julistamme synnit anteeksi, niin tämä henkilö ei koekaan 
syntienanteeksiantamuksen tuomaa lepoa ja rauhaa sielussaan. Hän ei pääsekään 
uudestisyntymään Jumalan lapseksi, hän jää keskoseksi. 
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Itse olen vähän vierastanut sellaista pakottamista, mitä joissakin hengellisissä piireissä 
käytetään. Saatetaan moneen kertaan painostaa ihmistä tulemaan eteen siunattavaksi. Ja 
sitten kun ihminen tulee, eikä oikein tiedä miksi hän tänne tuli, niin silloin voi käydä niin, 
ettei hän pääsekään omistamaan Jumalan armoa kohdallaan. Hän pettyy ja jää ehkä 
seuraavana kertana tulematta kokoukseen. 
 
Joka tapauksessa kaikille katuville meillä on oikeus ja velvollisuus julistaa synnit 
anteeksiannetuiksi Jeesuksen nimessä ja Hänen kalliissa sovintoveressään. 
 
Joku on kysynyt, että kuinka syvän ja suuren synninhädän on oltava, että voi mennä 
sielunhoitajan luo saamaan syntienanteesiantamuksen?  
Tähän on vastattu, että se ei tarvitse olla sen suurempi kuin että tietää olevansa syntinen 
ja on rikkonut Jumalan käskyjä vastaan. 
Sanotaan. Että jos on rikkonut yhtä käskyä vastaan, niin on syypää kaikkiin muihinkin 
käskyihin. 
 
On hyvin tärkeä huomata se, että jos sinulle joku uskoutuu. Hän tunnustaa sinulle 
syntinsä, niin sinulla on silloin huulet sinetöidyt. Sinä et saa kertoa kenellekään, että sillä ja 
sillä oli sellaista ja sellaista syntiä.  
Jos näin teet, niin silloin sinä olet rikkonut rippisalaisuuden. 
Rippisalaisuus on ehdoton. Ne asiat jäävät vain ripittäytyjän ja rippi-isän tai rippiäidin sekä 
Jumalan tietoon. Ei muiden. 
Sitäkään ei tule kertoa, että kuka on ollut sinun sielunhoidossa. 
 
Tämä rippisalaisuus koskee niin pappeja kuin kaikkia muitakin seurakunnan työntekijöitä, 
että myöskin maallikoita.  Siis kaikkia. 
Ei ole niin kuin telkkarissa tuli, että se on vain papeilla. Se oli väärää opetusta. 
Rippisalaisuus on ehdoton kaikille, jotka suostuvat siihen työhön. 
 
Kolmanneksi. Toisille Herra on antanut valtuudet parantaa sairaita. Se oli Hänellä 
itsellään ja sen Hän antoi apostoleilleen.  
Matt..10:1:ssa sanotaan: ”Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille 
vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista 
raihnautta.”  
Ja sitten hän vähän myöhemmin sanoo: ”Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 
'Taivasten valtakunta on tullut lähelle.' Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, 
puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.”  
 
Tätä valtaa opetuslapset myös käyttivät. Pietari ja Johannes olivat menossa mm. 
pyhäkköön, niin he tapasivat matkalla ramman, joka oli tuotu pyhäkön portin pieleen  
anomaan almuja pyhäkköön meneviltä.  
Tästä kertoo Ap.t. 3-luku. Siellä kirjoitetaan mm:  
”3. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi 
heiltä almua.  

4. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: "Katso meihin." 
5. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa.  
6. Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä 

sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy."  
7. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen jalkansa ja 

nilkkansa vahvistuivat,  
8. ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, 
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käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa.” 
Siinä on yksi esimerkki parantamisen armolahjasta ja siitä valtuutuksesta, jonka he olivat 
Herralta saaneet. 
Kyllä tänäkin päivänä on niitä, jotka ovat saaneet parantamisen armolahjan ja valtuuden 
julistaa sairas terveeksi. Mutta kaikilla näitä valtuuksia ei ole. 
Tällaisiakin valtuuksia saamme rukouksessa anoa, jos Herra näkisi hyväksi armossaan 
antaa niitä meillekin seurakunnan rakentamiseksi. 
 
Tämä raamattuopetus on pidetty Kuhmossa la 19.06.2010. (Muokattu 24.01.2011) 


