Herran tuli sydämiin
Ap.t. 2:1-13
1. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat
kaikki yhdessä koolla.
2. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin
olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti
koko huoneen, jossa he istuivat.
3. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka
jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle,
4. ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja
alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan,
mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.
5. Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääviä miehiä, kaikista kansoista, mitä
taivaan alla on.
6. Kun tämä ääni kuului, koolle tuli paljon
väkeä, ja ihmiset joutuivat ymmälle, sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltään.
7. He olivat hämmästyksissään ja sanoivat
ihmetellen: "Eivätkö nuo kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia?

8. Kuinka me sitten kuulemme kukin omaa
kieltämme, sen maan kieltä, jossa olemme
syntyneet?
9. Me parthialaiset, meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa, Kappadokiassa, Pontoksessa ja Aasiassa,
10. Frygiassa, Pamfyliassa, Egyptissä ja
Kyrenen puoleisen Libyan alueella, me täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja
käännynnäiset,
11. kreetalaiset ja arabialaiset - me kaikki
kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista."
12. He olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja he kyselivät
toisiltaan: "Mitä tämä oikein on?"
13. Mutta jotkut sanoivat ivaten: "He ovat
täynnä makeaa viiniä."

Pyhän Hengen vuodatus
Oletko sinä saanut Pyhän Hengen kasteen? Mistä sen voi tietää? Mitä Pyhän Hengen täyttyminen tarkoittaa? Missä suhteessa ovat erilaiset merkit Pyhän Hengen
saamiseen?
Viisikymmentä päivää pääsiäisestä tapahtui Pyhän Hengen vuodatus. Paikkaa ei
kerrota, mutta todennäköisesti se oli temppeli. Opetuslapset "tulivat täyteen Pyhää
Henkeä". Kuului ääni, joka muistutti väkevää tuulenhuminaa. Se oli niin voimakas,
että suuri kansanjoukko kerääntyi ihmettelemään, mitä oli tapahtunut. Humahdus ja
tuliset kielet olivat merkkejä, joita ei koskaan sen jälkeen ole toistettu. Pyhää Henkeä ei voi nähdä eikä kuulla, mutta hänen vaikutuksensa ja työnsä ovat tänäänkin
nähtävissä ja kuultavissa. Puhuessaan Nikodemokselle Jeesus vertasi Pyhästä
Hengestä syntymistä tuulen vaikutukseen. Se on käsityskykymme ylittävää, mutta
todellista. Yksi tuli jakaantui moneksi liekiksi ja asettui kunkin päälle. Moninaisuudessaan Jumalan kansa on Pyhässä Hengessä yksi.
Kokoontuneet ihmiset kohtasivat merkillisen näyn. Noin sata kaksikymmentä opetuslasta puhui ja todennäköisesti lauloi Jumalan suurista teoista. Puhe ja sen sisältö
itsessään ei olisi heitä hämmästyttänyt. Temppelihän oli paikka, johon kokoonnuttiin
ylistämään Herraa ja siellä laulettiin psalmeja Jumalan kunniaksi. Sen sijaan kuulijoita askarrutti se, että opetuslapset puhuivat ja lauloivat täysin moitteettomasti kielillä, joita eri puolilta maailmaa tulleet kuulijat omilla alueillaan puhuivat.
Puhujat olivat ekstaasin kaltaisessa tilassa, jossa he eivät ehkä itse edes tiedostaneet puhuvansa uusilla kielillä. He eivät saarnanneet vaan ylistivät Herraa. He olivat
kokonaan keskittyneet Herraan. Pyhä Henki avasi heidän silmänsä näkemään Her1

ran aivan uutena ja tietoisuus hänen elämästään tulvi heidän sisimmästään. He
tiesivät, että Golgatan uhrialttarilta vuoti elävän veden virta heidän sydämiinsä. He
ylistivät Jumalaa hänen suurista teoistaan. Ylösnousemuksen ihme oli keskeisin sävel heidän laulussaan.
Tuuli, tuli ja kielilläpuhuminen (2–4)
Joskus kuulee väitettävän, että Pyhän Hengen saamisen välttämätön merkki olisi
kielillä puhuminen. Miksi eivät sitten tuulenpuuska ja tuliset kielet? Pyhä Henki ei
ole tuulta, ei tulen liekkiä eikä kielilläpuhumista. Mutta merkit ovat meille ilmoitusta
siitä, millaista Hänen työnsä on yhä tänään. Tuuli kertoo Pyhän Hengen työn voimasta ja vapaudesta. Pyhän Hengen tuli puhdistaa ja sytyttää. Kielilläpuhuminen
osoittaa, että Herran Henki suuntaa pelastetut Kristukseen ja Isään ja synnyttää
heissä ylistyksen Kolmiyhteistä Jumalaa kohtaan.
Pieni opillinen ekskursio: Kielillä puhumisesta on kaksi erilaista käsitystä. Toisen
mukaan kielilläpuhuminen oli Jumalan alkukirkolle antama erityinen lahja, joka tarvittiin suunnilleen siihen asti, kunnes Uuden testamentin kirjat oli saatu kootuksi.
Kielillä puhuminen edusti tämän näkemyksen mukaan myös nimenomaan tunnettuja kieliä eikä siis sellaista, mitä useat ihmiset pitävät kielilläpuhumisena nykyään.
Tämä näkemys oli hyvin laajalti kristikunnassa hyväksytty monia vuosisatoja, vaikka
usein erityisesti herätysten alkuaikoina esiintyikin hurmoksellisuutta ja kielilläpuhumista.
Helluntailiikkeen ja karismaattisen liikkeen leviämisen myötä toinen näkemys on
saavuttanut laajaa kannatusta. Sen mukaan Raamattu ei anna mitään vihjettä siitä,
että Pyhä Henki olisi lakannut antamasta myös kielilläpuhumisen armolahjoja seurakunnalleen. Tämän näkemyksen mukaan kielillä puhuminen voi tapahtua tunnistetulla kielellä, jota asianomainen ei itse ole oppinut tai ns. enkelten kielillä, joita ei voi
tunnistaa miksikään nykyisin käytetyksi kieleksi. Sen kanssa voi esiintyä myös selittämisen armolahjaa.
Kesällä ystäväni pastori Mikko Aalto Ryttylästä kertoi, että hänen vaimollaan on kielilläpuhumisen lahja ja hän puhuu selkeästi tunnistettua aramean kieltä.
Henkilökohtaisesti pidän jälkimmäistä käsitystä oikeana, vaikka minulla ei olekaan
kielilläpuhumisen armolahjaa, jota Paavali jopa kehottaa tavoittelemaankin eli anomaan Herralta. Ymmärrän kuitenkin edellisen käsityksen kannattajia, sillä jälkimmäisen näkemyksen piirissä on esiintynyt tasapainottomuutta. Lisäksi on tiedostettava,
että kielilläpuhumista esiintyy myös muissa uskonnoissa. Siksi se niin kuin muutkin
armolahjat on aina alistettava Jumalan sanalla arvioitavaksi.
Käsitystä, jonka mukaan vaaditaan kielilläpuhuminen merkiksi Pyhällä Hengellä
täyttymisestä, on vaikea pitää oikeana, koska Raamattu selkeästi sanoo, että se on
armolahja, jonka Herra antaa joillekin, mutta ei kaikille. Sen sijaan merkki siitä, että
ihminen on täyttynyt Pyhällä Hengellä on Jumalan ylistys ja se, että asianomainen
alkaa puhua Jeesuksesta muille.
Uuden armotalouskauden alku
Vanhan Testamentin pyhien uskoa ei voi selittää muuten kuin Jumalan työstä käsin.
Silti helluntaina tapahtui sellaista, mitä vanhan liiton profeetat olivat odottaneet ja
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kaivanneet. Vanha vaihtui uuteen. Alkoi uusi armotalouskausi, jonka perustus oli
laskettu jo vanhan liiton aikana.
Uusi armotalouskausi merkitsi uutta Pyhän Hengen Vuodattajalle Kristukselle itselleen. Se merkitsi uutta seurakunnalle ja myös koko maailmalle. Mutta tällä uudella
armotalouskaudella on myös rajoituksensa. Vasta helluntain tapahtumista käsin
voimme ymmärtää Apostolien tekoja ja samalla myös elämäämme ja palveluamme
uskovina.
Helluntain merkitys Kristukselle
Ihmiseksi tulemisessaan Jeesuksella oli kaksi päätehtävää. Ensiksikin hän ilmoitti
totuuden Isästä. Sitten hän sovitti ihmiskunnan Jumalan kanssa. Jeesus tuli ihmiseksi ja ilmoitti meille, millainen Isä on. Hän sovitti ja lunasti meidät ristin kärsimyksellään, ylösnousemuksellaan ja taivaaseen astumisellaan.
Jeesuksen tehtävää ilmoittaa Isä voisi verrata esimerkiksi suureen maailmannäyttelyyn. Ihminen, joka näkee näyttelyalueen tai hiukan vain käväisee sen sisäpuolella,
ei sitä tosiasiassa näe. Samoin Jeesuksen ilmoitusta ihmisestä, Jumalasta ja taivaasta eivät ihmiset nähneet eivätkä ymmärtäneet, vaikka hän vaikutti heidän keskellään. Samalla tavoin vaikka Jeesus otti ihmiskunnan synnit pois Golgatan ja pääsiäisen voitollaan, ihmiset eivät sitäkään kyenneet ottamaan vastaan.
Helluntain merkitys on siinä, että Pyhässä Hengessä Jeesus jatkaa nyt työtään sillä
tavalla, että hänen tekonsa historiassa siirretään ihmisen sydämeen asti. Jeesus tulee Pyhässä Hengessä ja avaa ihmisen silmät ja sydämen näkemään lihaan tulon ilmoituksen.
Pyhässä Hengessä Jeesus soveltaa ihmisen sisimpään asti myös lunastuksen ja
sovituksen hedelmän. Hän luovuttaa uskovaan sydämeen nyt koko Golgatan ristin
merkityksen niin, että uskova tulee ristiinnaulituksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hänen syntinsä annetaan anteeksi ja hänet luetaan vanhurskaaksi, Jumalan vaa'alla
mitaten hurskaaksi eli Jumalalle kelpaavaksi, koska Jeesus sovitti hänen syntinsä.
Helluntain jälkeen Jeesus Kristus luovuttaa myös oman ylösnousemusvoimansa Pyhässä Hengessä uskovan sydämeen. Jeesuksen ylösnousemusvoimassa uskova
alkaa elää uutta elämää. Taivaaseen astumisen tosiasian Jeesus siirtää sydämiimme Pyhässä Hengessä niin, että uskovalla on avoin pääsy taivaaseen asti ja hän
voi kiinnittää mielensä taivaallisiin ja riemuita niistä.
Pyhässä Hengessä Kristus, Lunastaja ja Ilmoittaja, tuli soveltamaan lunastuksen
meidän sieluihimme asti voidakseen moninkertaistaa oman ilmoituksensa niissä, joita hän saa muuttaa oman kuvansa kaltaisuuteen. Pyhässä Hengessä Kristuksen
valo pääsee loistamaan pelastettujen kautta yhä laajemmalle. Jeesus on maailman
valo. Hänen valoaan kristittykin voi loistaa, kun Pyhä Henki sen vaikuttaa.
Helluntain merkitys seurakunnalle
Eivätkö sitten vanhan liiton pyhät olleetkaan "uudestisyntyneitä"? Aabraham ja Iisak
olivat oikeassa suhteessa Jumalaan uskon kautta. Heidän uskonsa luettiin heille
vanhurskaudeksi, koska se tarttui tulevaan Kristukseen. Heidän hengellinen elämänsä oli Jumalan uudeksi luomaa. Siinä mielessä voidaan sanoa, että he olivat
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"uudestisyntyneitä". Mutta helluntaina ei vain opetuslasten elämä uudistunut, vaan
heihin annettiin aivan uuden elämän siemen, jollaista Aabrahamilla ei koskaan ollut.
Pyhässä Hengessä heille annettiin Kristuksen elämä niin, että he tulivat yhdeksi hänen kanssaan ja keskenään. Elämänyhteys Herraan liitti heidät yhdeksi seurakunnaksi.
Kristuksen elämä sydämiin
Opetuslapsijoukkona he olivat olleet uskollisia Mestarilleen, tovereita keskenään.
He halusivat olla hänen vierellään, palvella häntä ja viedä hänen sanomaansa. Nyt
nämä opetuslapset yhdistettiin salatulla mutta todellisella tavalla yhdeksi Herran
kanssa. He pääsivät osallisiksi Kristuksen elämästä. Sitä heillä ei koskaan ennen ollut ollut. Ennen helluntaita he olivat erossa Kristuksesta vaikkakin hyvin lähellä häntä, nyt Pyhä Henki teki heidät yhdeksi Kristuksen kanssa. Paavali kirjoittaa siitä:
"Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani." (Gal. 2:19–20)
Muuttiko helluntai entisen suhteen Jeesukseen? Ei, vaan täydensi sen. Opetuslapset olivat edelleen oppilaita, mutta nyt heillä oli uusi näkökyky, ei ulkoapäin opetettu
vaan sisältä loistava. Jeesuksen elämä vaikutti heissä niin, että he alkoivat nähdä
niin kuin Jeesus näkee. Kristuksen läsnäolo Pyhässä Hengessä uskovan sydämessä on salaisuus ja ihmeellinen todellisuus. Helluntain jälkeen opetuslapset tiesivät ja
ymmärsivät enemmän Jeesuksesta kuin koskaan sitä ennen.
Helluntain merkitys sinulle
Apostolien teot käyttää helluntain tapahtumasta - siis samasta asiasta - useita eri ilmaisuja: 1:5,8: Kaste Pyhässä Hengessä (tai Pyhällä Hengellä), Pyhän Hengen tuleminen päällemme, 2:4 ja 9:17: Pyhällä Hengellä täyttyminen, 2:38 ja 8:15,17: Pyhän Hengen saaminen, 10:14: Pyhän Hengen tuleminen 10:45 Pyhän Hengen vuodattaminen.
Ilmaisua "Pyhällä Hengellä täyttyminen" käytetään Ap.t. 4:31 myös toisessa merkityksessä. Jo aiemmin Pyhän Hengen saaneet rukoilivat uhkaukset niskaansa saaneina uutta rohkeutta ja Jumala vastasi siihen täyttämällä heidät uudelleen Pyhällä
Hengellä. Eli siis kerran Pyhän Hengen saanut tarvitsee jatkuvaa uudelleen täyttymistä, johon Paavali kehottaa meitä Ef. 5:18-21.
Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, puhuen
toisillenne psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen
Kristuksen nimessä. Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa.
Sen lisäksi Herra voi antaa rukousvastauksena erityisiä Pyhällä Hengellä täyttymiskokemuksia, joiden ytimessä on syvä todistus Jumala rakkaudesta ja lujittuva pelastusvarmuus. Tällaisten kokemusten yhteydessä uskova voi saada myös tiettyjä armolahjoja. Timoteus sai aikanaan armolahjan, kun Paavali pani kätensä hänen
päälleen ja rukoili. Paavali kehotti myöhemmin Timoteusta käyttämään saamaansa
lahjaa rohkeasti.
Millainen on sitten asioiden kulku meidän pelastumisessamme suhteessa Pyhään
Henkeen. Kuvaan sitä yhden seurakuntalaisemme kokemuksella:
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1. Hän alkoi tutkia Raamattua ja Jumala Henki alkoi puhua hänen sydämelleen Sanan kautta.
2. Hän otti uskossa Raamatun lupauksena vastaan Herran ja syntien anteeksiantamuksen Golgatan uhriveren vuoksi. Silloin hän sai koko Pyhän Hengen, Jumalan
kolmannen Persoonan sydämeensä, koska sen jälkeen hän antoi uskontunnustuksen: Kukaan ei voi sanoa: "Jeesus on Herra", muuten kuin Pyhässä Hengessä.(1.
Kor. 12:3)
3. Hänet kastettiin.
4. Pyhä Henki vei hänet käsittelemään perusteellisesti menneisyyden pimeät alueet
ja jätti ne Herralle.
5. Hän rukoilit Pyhän Hengen täyteyttä ja Herra antoi sen mukana kielilläpuhumisen
armolahjan.
6. Pyhä Henki haluaa päivittäin täyttää häntä ja käyttää nimensä kunniaksi. Herra
voi jatkossakin antaa hänelle tiettyjä täyttymiskokemuksia sen mukaan, kuin Herra
näkee tarpeelliseksi, mutta Hän haluaa viedä omansa yhä läheisempään yhteyteen
kanssaan oman Sanansa kautta.
Helluntain merkitys maailmalle
Maailmassa oli loistanut helluntaihinkin asti valoa, mutta nyt alkoi uusi aikakausi.
Pyhä Henki osoittaa nyt maailmalle aivan uudella voimalla synnin, vanhurskauden
ja tuomion. Valon laatu ja vaikutukset olivat uudet. Kristuksen seurakunnassa alkoi
uusi liikkeellepaneva voima, rakkaus. Sen pakottamana seurakunta lähti todistamaan kärsimällä Kristuksen kanssa. Milloin ikinä Kristuksen ruumis kärsii, Kristuksen elämä leviää maailmaan.
Pyhän Hengen armotalouskauden rajoitukset
Mutta Pyhän Hengen armotalouskaudella on myös rajoituksensa. Herran omat
mahdollisuudet ja voimavarat ovat rajoittamattomat, mutta viisaudessaan Hän on
rajoittanut itsensä ruumiiseensa, seurakuntaan. Hän ei voi saavuttaa pelastumattomia muuten kuin seurakunnan kautta. Jumala itse on valinnut seurakunnan välineekseen. Sovituksen sanaa julistaa vain se. Seurakunta voi olla näin myös Jumalan valtakunnan etenemisen suurin este.
Seurakunnan voimavarat ovat äärettömät, koska Herra itse on sen elämä, mutta se
on toisaalta alistettu kasvun rajoituksen alle. Jumalan antamalla kasvulla se saavuttaa kyllä lopullisen täyttymyksensä, mutta seurakunta voi murehduttaa Pyhää Henkeä ja tukahduttaa hänen toimintaansa. Ja niin maailman mahdollisuus tulla valkeuteen ja vakuutetuksi synnistä, vanhurskaudesta ja tuomiosta estyy tai rajoittuu. Tietysti ihmiset maailmassa voivat itsekin vastustaa Pyhää Henkeä paaduttamalla sydämensä, kun Herra kutsuu heitä sanallaan parannukseen ja uskoon.
Helluntai jatkuu yhä
Onko niin, että puolittain tiedostamattamme olemme hyväksyneet sen harhaopin,
että helluntai on jo ohi ja että Pyhän Hengen vaikutus maailmassa on vuosisatojen
varrella heikentynyt? Rajoitatko sinä Kristusta? Olemmeko me Pyhän Hengen täyttämiä? Jos emme ole, niin miksi näin on? On turhaa odottaa herätystä maailmaan,
ellei seurakunta herää ja tee parannusta synneistään, joilla se estää Pyhän Hengen
työtä.

5

Alkaen Jerusalemista
Helluntaista alkoi todistavan seurakunnan historia. Kuuliaisena Herran käskylle se
alkoi tehtävänsä täyttämisen Jerusalemista. Apostolien tekojen alkuosa keskittyy
ensimmäisiin tapahtumiin Jerusalemin evankelioimisessa.
Tapahtumat etenivät seuraavassa järjestyksessä: Ensimmäinen Pyhän Hengen vaikutus loi tilaisuuden ensimmäiseen Pyhän Hengen voimassa julistettuun saarnaan.
(2. luku) Pyhässä Hengessä julistettu Sana ja sitä seuranneet merkit synnyttivät
sekä ensimmäisen vastustuksen alkuseurakuntaa kohtaan (3. ja 4. luku) että alkuseurakunnan omaisuudenyhteyden. Pyhä Henki puhdisti seurakunnan ensimmäisellä kirkkokurin käytöllä. (5. luku) Ulkoisen vastustuksen järjestäytyminen johti ensimmäisen vainon puhkeamiseen. (5. luku) Sisäisten paineiden vuoksi seurakunta sai
ensimmäisen seurakuntajärjestyksen, kun diakonit asetettiin virkoihinsa (6. luku) ja
näin vahvistunut seurakunta joutui pian antamaan ensimmäisen kristityn marttyyrin
näiden diakonien joukosta. (7. luku)
Apostolien teot ei tyydy vain kuvaamaan tapahtumia, vaan se antaa Jumalan ilmoituksen Pyhän Hengen linjauksista seurakuntaelämää ja palvelua varten. Seurakunta kohtaa tänäänkin samat kysymykset kuin ensi päivinään, vaikka asioiden ilmenemismuodot vaihtelevat. Pyhällä Hengellä on myös tänään niihin pohjimmiltaan samat vastaukset kuin silloin. Pyhä Henki synnyttää ja kasvattaa Kristuksen elämää
seurakunnassa. Maailma pääsee kosketukseen Kristuksen elämän kanssa, kun
Kristuksen ruumis, seurakunta, julistaa evankeliumia ja toimii Kristuksen rakkauden
välikappaleena.
Tapahtuman vaikutus ihmisiin (12–13)
Helluntaina Pyhän Hengen toiminta ei rajoittunut pelkästään tapahtuneisiin ilmiöihin.
Pyhän Hengen toiminta jatkui myös ja ennen kaikkea niissä ihmisissä, jotka näkivät
ja kuulivat tuulenhuminan, tulenliekit ja eri kielillä tapahtuneen Jumalan ylistyksen.
Tapahtuma vaikutti Jerusalemissa kolmella tavalla. Se synnytti hämmästystä, mutta
myös arvostelua.
Pyhän Hengen vuodatus oli yliluonnollinen tapahtumasarja, jonka ihmiset olivat
nähneet ja kuulleet, mutta jota he eivät voineet ymmärtää. Heidän hämmästyksensä
oli niin voimakasta, että kaikki muut puuhat jäivät sivuun.
Palvonta nousee ihmettelystä. Missä ei ole ihmettelyä, ei ole myöskään ylistystä. Ihmettely sinänsä ei ole vielä ylistystä vaan ensi askel siihen.
Ihmiset eivät ainoastaan hämmästyneet ja ihmetelleet, vaan he tajusivat, etteivät he
käsittäneet, mistä oli kysymys. Ihmettely on sitä, ettei ymmärrä. He joutuivat selittämättömän eteen. Tietoisuus selittämättömän läsnäolosta merkitsee, että ihminen alkaa ymmärtää, ettei hän ymmärrä. Ajattelevan ihmisen suuri tilaisuus on tullut, kun
hän tunnustaa oman tietämättömyytensä. Juuri silloin hänen on mahdollista tehdä
löytö ja oivaltaa uutta.
Tietoisuus selittämättömästä herätti arvostelua. Arvostelu on yhdenlaista ajattelua.
Ihmisten oli pakko päästä johonkin lopputulokseen. He kysyivät: "Mitä tämä oikein
on?" Eräät eivät löytäneet muuta vaihtoehtoa, kuin että opetuslapset olivat humalassa: "He ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä." Johtopäätöksessään he osuivat
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itse asiassa lähemmäs totuutta kuin ensi silmäyksellä näyttäisi. He näkivät opetuslasten säteilevät kasvot, ylistyslaulun ja ylitsepursuavan palon. Kuitenkin he olivat
yhtä kaukana totuudesta kuin pimeys on valosta. Efesolaiskirje asettaa juopumisen
ja Hengellä täyttymisen toistensa vastakohdiksi.
Juopuminen on väärä ja tuhoava menetelmä, jolla ihminen yrittää saavuttaa elämän
täyteyttä. Hengellä täyttyminen taas on oikea ja todelliseen yltäkylläisyyteen johtava
tie.
Merkit ja profeetallinen sana
Merkit olivat Pyhän Hengen työn ensi vaihe. Tulenliekit, tuulen humaus ja kielillä puhuminen olivat alku, mutta ne eivät vielä riittäneet synnyttämään vakuuttumista synnistä ja Kristuksesta. Pyhä Henki tähtää aina uskon synnyttämiseen. Merkkejä tuli
seurata profeetallisen sanan, jotta ihmiset pääsisivät osallisiksi pelastuksesta. Profeetallinen sana on Pyhän Hengen varsinainen menetelmä, jolla hän saa ihmiset vakuuttumaan totuudesta ja saa heidät toteuttamaan Jumalan tahtoa elämässään.
Hengellisen elämän synnyttyä merkki jää toissijaiseksi. Merkkejä tarvitaan, jotta ihmiset kallistaisivat korvansa Sanan julistukselle, mutta itsessään ne eivät voi tuottaa
parannusta ja uskoa. Pelastus tulee Pyhässä Hengessä julistetun profeetallisen sanan kautta.
Ylimaallinen seurakunta
Pyhällä Hengellä täytetty seurakunta edustaa ylimaallista todellisuutta, joka synnyttää ihmisissä hämmästystä, kyselyä ja arvostelua. Muodot, joilla Pyhä Henki ilmaisee itsensä, vaihtelevat olosuhteiden ja tarpeiden mukaan. Apostolien teoissa
näemme, miten merkit muuttuivat. Kielillä puhumista seurasi ramman parantaminen
(3:7–8), sitä rakennuksen järinä (4:31), sitä taas säteilevin kasvoin kuoleva mies
(6:15; 7:60), sitä nuoren fariseuksen ihmeellinen kääntymys (9:3–19), valtava herätys Samariassa (8:6–8). Kaikkialla merkit herättivät ihmettelyä, kysymyksiä, kritiikkiä
ja loivat tilaisuuden evankeliumin Sanan julistamiseen.
Tänään seurakunta ei herätä ihastusta eikä ja vihastusta, koska se ei vaella Pyhällä
Hengellä täytettynä. Seurakunnat ja uskovat ovat aivan liian kiinnostuneita vallasta,
suosiosta, vauraudesta, teologiasta ja organisaatiosta. Nyt tarvitaan uutta kiinnostusta Pyhää Henkeä kohtaan.
Kieltensekoitus ja helluntai (11)
Jumala tuomitsi ylpistyneen ihmiskunnan Baabelin kielten sekoituksessa (1. Moos.
11:1–9). Kieli ja kulttuurirajat tulivat toimimaan tehokkaina muureina synnin erilaisten muotojen leviämisen rajoittamisessa.
Helluntaina Jumala antoi tapahtua päinvastaisen armon ihmeen, kun opetuslapset
puhuivat eri kielillä. Siihen sisältyi myös kutsu Pyhän Hengen antamalla rakkaudella
ja kärsivällisyydellä voittaa kielimuurit, jotta evankeliumi leviäisi kaikkialle maailmaan.
Esimerkki Pyhän Hengen syventävästä työstä heti pelastumisen jälkeenkin
Kyoozoo Iwai kirjoittaa pian sen jälkeen, kun hän oli saanut Pyhän Hengen:
"Herra Sebaot, jota minä palvelen, elää.” (2. Kun. 3:14)
7

Pelastumisestani lähtien olen saanut vaeltaa täynnä iloa, aamuin ja illoin
osallistua kokouksiin ja päästä osalliseksi rauhan ja voiman täyteydestä.
Kerran minun oli mentävä koululta tutustumaan Funabashissa sijaitsevaan merivoimien viestijoukko-osastoon. Mutta minulla ei ollut matkaan
tarvittavaa yhden jenin summaa. Aikaisemmin olisin ilman muuta pyytänyt
rahan lainaksi tovereiltani. Mutta Jumala sanoo sanassaan: ”Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen
kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä.” (Matt. 7:32-33) Siksi Herra ei sallinut minun tehdä velkaa.
Juuri silloin jumalanpalveluksessa oli käsitelty Herran sanaa: ”Älkää olko
mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja
anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon.” (Fil.4:6) Sana oli painunut syvälle sydämeeni. Siksi päätin uskossa seistä tiukasti tuon lupauksen varassa
ja aloin rukoilla yhtä jeniä Herralta. Jumalan ihmeellisen käden toimesta
sain ensin 50 seniä eli puolet summasta. Kiitollisena käännyin Jumalan
puoleen, että saisin myös toisen puolikkaan eli 50 seniä ja niin Hän antoi
loputkin tarvittavat matkarahat. Tämä kokemus merkitsi minulle isoa askelta uskonelämässäni. Kysymys ei ollut vain siitä, että sain matkarahat,
vaan siitä mitä Filippiläiskirjeen seuraava jae sanoo: ”Jumalan rauha, joka
on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne
Kristuksessa Jeesuksessa.” (Fil. 4:7) Tuosta hetkestä tulin lähtökohta sille
vakuuttuneisuudelle, että Jumalan lupaama ihmismielen ylittävä rauha tulisi varjelemaan minutkin. Elävä Jumala, joka tuntee minut täydellisesti,
kuulee rukoukseni ja vastaa niihin, ilmaisi minulle, millainen Hän on olemukseltaan.
Entä sinä?
Jos sinä tajuat, että sinulta puuttuu vielä osallisuus Pyhään Henkeen ja Jeesuksen
henkilökohtainen tunteminen, niin on paikka, jossa sinäkin saat lahjaksi Pyhän Hengen. Se on siellä, missä sinä suostut tunnustamaan totuuden omasta syntisyydestäsi ja huudata avuksi Jeesusta saadaksesi kaiken anteeksi. Siinä parannusta tehdessäsi Pyhä Henki nostaa katseesi katselemaan Jeesuksen kärsimistä, kuolemaa ja
ylösnousemusta. Saat ihmetellä ja ottaa vastaan täydellisen armon ja anteeksiantamuksen. Saat uskon lahjan ja samalla Pyhä Henki astuu sydämeesi asumaan ja kirkastamaan yhä syvemmin, millainen Jeesus Kristus on sinuakin kohtaan.
Jos sinulla on jo uskon lahja, mutta kaipaat syvempää Herran tuntemista ja Pyhän
Hengen täyteyttä, käy sinäkin Golgatan ristin äärelle uudessa parannuksessa. Ei
ole muuta paikkaa, josta Pyhän Hengen täyteys löytyisi. Vaeltaaksesi joka päivä Pyhän Hengen täyttämänä, käy joka päivä Golgatalle parannuksessa ja uskossa. Herra ei anna meille ansioittemme mukaan vaan suurena lahjana yhä läheisemmän
tuntemisen itsensä kanssa.
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