Minä olen tie, totuus ja elämä
Joh. 14:1-21
1."Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.
2.Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Sanoisinko minä muuten teille, että menen valmistamaan teille asuinsijaa?
3.Vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, minä tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
4.Te tunnette kyllä tien sinne, minne minä
menen"
5.Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme
tiedä, mihin sinä menet. Kuinka sitten tietäisimme tien?"
6.Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei pääse Isän luo muutoin kuin
minun kauttani.
7.Jos te olette tulleet tuntemaan minut, te tulette tuntemaan myös minun Isäni. Tästä lähin
te tunnette hänet ja olette nähneet hänet."
8.Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille
Isä, ja se riittää meille."
9.Jeesus vastasi: "Niin kauan aikaa olen ollut
teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.
Kuinka sinä sanot: 'Näytä meille Isä'?
10.Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että
Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä puhun teille, en puhu itsestäni. Isä on minussa,
ja minun tekoni ovat hänen tekojaan.
11.Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja
että Isä on minussa. Ellette muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden.

12.Totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita
minä teen, ja suurempiakin hän on tekevä, sillä minä menen Isän luo.
13.Mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni,
sen minä teen, että Isä tulisi kirkastetuksi Pojassa.
14.Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, minä teen sen.
15.Jos te rakastatte minua, te pidätte minun
käskyni.
16.Minä olen pyytävä Isältä, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iäti,
17.totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne
häntä. Te taas tunnette hänet, sillä hän pysyy
teidän luonanne ja on oleva teissä.
18.En minä jätä teitä orvoiksi. Minä tulen teidän luoksenne.
19.Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää
näe minua, mutta te näette minut. Koska minä
elän, tekin tulette elämään.
20.Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä
olen Isässäni, ja että te olette minussa ja
minä teissä.
21.Jolla on minun käskyni ja joka noudattaa
niitä, hän rakastaa minua. Joka rakastaa minua, häntä Isäni rakastaa, ja minä rakastan
häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Elämäsi päämäärä
Mikä on elämäsi päämäärä? Mikä on tie tavoitteeseesi? Mistä tiedät, että olet oikealla tiellä? Millä voimalla jaksat kulkea tien? Kenen kanssa tiesi kuljet?
Näihin ja moniin muihin tärkeisiin kysymyksiin Jeesus vastaa päivämme evankeliumitekstissä, joka on katkelma Jeesuksen niin sanottua jäähyväispuhetta. Ehtoollinen oli juuri asetettu, Jeesuksen kavaltaja Juudas oli lähtenyt pimeyteen ja edessä
oli Getsemanen tuskalliset rukoukset ja Golgatan kärsimys ja kuolema sekä ylösnousemuksen voitto.
Jeesuksen jäähyväispuhe ei ole yksinpuhelua, vaan kysymysten ja vastausten sarja, joka huipistuu Jeesuksen ylimmäispapilliseen rukoukseen Johanneksen evankeliumin luvussa 17. Siinä Jeesus rukoilee Isää, jotta kaikki se, mitä Hän oli edellä puhunut ei jäisi vain opetukseksi vaan muuttuisi opetuslasten ja myös meidän elämämme todellisuudeksi.
Tekstissämme Jeesus opetti: "Vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, minä
tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. "
Ylimmäispapillisessa rukouksessa Hän puki asian asia rukouksen muotoon:
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Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka olet minulle antanut,
olisivat minun kanssani ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut
minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. (Joh. 17:24)
Hilja Tiilikaisen kuolinvuoteen ääressä
Muistan elävästi, miten olin Kuopiossa Harjulan sairaalassa ystävämme ja esirukoilijamme Hilja Tiilikaisen kuolinvuoteen ääressä. Tämä hurskas ja uskollinen Herran
palvelija, jonka sydämeen oli mahtunut sekä huoli ja rakkaus omien läheistensä pelastuksesta kuin myös näky maailman lähetyksestä. Hän jaksoi vuosikymmeniä rukoilla ja uhrata mm Japanin lähetyksen puolesta, vaikka hän oli vuosia sairastanut
tuberkuloosia ja lukuisia muita sairauksia. Nyt oli sydän jo väsynyt ja Hilja tiesi ja
minä tiesin, että pian olisi käsillä lähtö tästä ajasta.
Juttelimme siinä ja luin lopuksi hänelle Jeesuksen ylimmäispapillisen rukouksen yllä
lainaamani kohdan hiukan muutettuna näin:
Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä Hiljakin, jonka olet minulle antanut, olisi minun kanssani ja näkisi minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista.
Kuultuaan sen, Hilja pyysi: Voisitko lukea sen vielä toiseen kertaan. Lopulta luin se
kaikkiaan kolmeen kertaan. Hiljan kasvoilta loisti ilo. Hän tajusi jälleen, että hänen
taivaaseen Isän luokse pääsemisensä ei ollutkaan kiinni siitä, että hän itse halusi
taivaaseen vaan siitä, että Jeesus halusi hänet luokseen kirkkauteen. Kysymys ei
ole siitä, kuinka hyvin tahdomme tai juoksemme vaelluksemme tässä ajassa, vaan
siitä, että Jumala on armollinen.
Me näemme hänen armonsa juuri siinä, että Hän meni valmistamaan meille tien
Isän luo kuolemalla ristillä meidän syntiemme sijaisena ja avaamalla meille tien
kuolemasta ylösnousemuksen kautta Isän kirkkauteen.
Mutta katsotaanpa tekstiämme vähän lähemmin. Se sisältää Jeesuksen vastaukset
Pietarin, Tuomaan ja Filippuksen kysymyksiin. Tekstimme jälkeen tulee vielä Juudaan kysymys.

Mihin Sinä menet?
Pietarin kysymys “Herra, mihin sinä menet?” osoittaa selkeästi, että hän samoin
kuin muutkin opetuslapset ymmärsivät Jeesuksen kuoleman olevan aivan käsillä.
Jeesuksen ei aloittanut vastaamalla heti itse kysymykseen vaan kertoi ensin Pietarille:
"Mihin minä menen, sinne et nyt voi seurata minua, mutta vastedes kyllä olet seuraava minua." Pietari saisi siis kyllä lopulta tulla samaan paikkaan kuin Jeesuskin,
mutta ajoitus olisi Herran käsissä. Tähän Pietari sanoi sellaista, mikä on hienointa
hänen milloinkaan lausumaansa:
"Herra, miksi en nyt voi seurata sinua? Henkeni minä annan sinun puolestasi."
Pietari oli täysin vilpitön. Ongelma oli vain siinä, että hän ei tuntenut itseään, omaa
heikkouttaan lihassaan. Siihen Jeesus vastasi:
"Henkesikö sinä annat minun puolestani? Totisesti, totisesti minä sanon sinulle:
Ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Älköön teidän sydämenne
olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.”
Simon oli sanonut, että Hän oli valmis antamaan henkensä Jeesuksen puolesta.
Asiallisesti ottaen Jeesus vastasi: Niinkö? Siltäkö sinusta tuntuu? Sitäkö todellakin
haluat? Simon, minä tunnen sinut paremmin kuin sinä itse. Tiedän kaikkein pahim-
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mankin, mikä sinussa asuu. Tiedän, että ennen kuin pääsiäisaamu koittaa, sinä olet
kolmesti pettänyt minut. Mutta älä jää sydämesi murheen ja ahdistuksen alle.
Siten Jeesus jatkoi kertomalla sen ehdon, jonka vallitessa sydän pääsee vapaaksi
levottomuuden ja murheen vallasta:
"Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.”
Jeesus edellytti, että opetuslapset voisivat ja saisivat uskoa Isään ja Häneen samalla uskolla.

Isän koti
Tämän jälkeen Jeesus antoi laajemman vastauksen Pietarin kysymykseen:
“Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Sanoisinko minä muuten teille, että menen
valmistamaan teille asuinsijaa?”
Isän koti viittaa koko Jumalan maailmankaikkeuteen, joka sisältää sekä meidän universumimme että taivaallisen valtakunnan. Jos tämä maailma olisi ainoa asuinpaikka, Jeesus olisi sen toki omilleen kertonut. Opetuslapset olivat huolissaan siitä, mihin Jeesus oli menossa. Jeesus antoi ymmärtää, että Hän oli siirtymässä vain yhdestä Isän asuinnosta toiseen. Jeesuksen siirtymisellä oli selkeä päämäärä valmistaa sijaa myös opetuslapsille:
“Vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, minä tulen takaisin ja otan teidät
luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.”
Opetuslapset tulisivat myös pääsemään siihen Isän kotiin, johon Jeesus oli menossa. He tulisivat kokemaan tämän uuden paikan todelliseksi kodikseen, koska Jeesus olisi myös siellä. Jeesus lupasi myös tulla - ei uudelleen - vaan takaisin ottaakseen omansa luokseen.
Vastaus Pietarille sisälsi siis sen, että vaikka Pietari ei tuntenutkaan itseään ja vaikka hän surkasti tulisi jo seuraavana yönä epäonnistumaan, Jeesus tiesi Pietarista
kaiken pahimmankin täysin, mutta siitä huolimatta, jos Pietari vain luottaisi Häneen,
Hän kykenisi saamaan sen aikaan, että Pietarin valmius antaa elämänsä Jeesuksen
puolesta tulisi toteutumaan ja Jeesus tulisi antamaan Pietarille ja muille elämän
koko täyteydessään taivaallista kirkkauden asuinsijaa myöten.

Minä tulen takaisin
Jeesuksen poistuminen opetuslasten silmien näkökentästä ei siis tulisi merkitsemään Hänen läsnäolonsa päättymistä heidän elämässään.
“Minä tulen takaisin”.
Miten on sitten syytä tulkita “tuleminen” tässä yhteydessä? Monia tulkintoja on esitetty ja luulen, että ne kaikki sisältyvät Jeesuksen sanaan. Hän tuli takaisin ylösnousemuksessaan. Hän tuli takaisin täydessä ja uudessa merkityksessä, kun Pyhä
Henki laskeutui heidän päälleen. Hän tuli heitä vastaan, kun enemmistö heistä kärsi
marttyyrikuoleman Hänen nimensä tähden. Hän kohtasi heidät, kun he siirtyivät
ajasta kirkkauden puolelle. Viime kädessä Jeesus viittasi tietenkin myös toiseen tulemiseensa. Jeesuksen toisen tulon lupaus ei painotu siihen, että Hän tulisi takaisin
näihin meidän olosuhteisiimme, vaan Hän tulee takaisin viedäksemme meidät valmistamiinsa uusiin olosuhteisiin.
Pietari pyysi siis Jeesusta valottamaan jotain tuonpuoleisen elämän salaisuudesta.
Jeesus vastasi, että tuonpuoleisuus on todellista. Isän kodissa on monia ja myös
monenlaisia asuinsijoja. Menen teidän silmienne ulottumattomaan, mutta tulen luoksenne teidän hyväksenne Pyhässä Hengessä. Valmistan teille kodin ja sitten tulen
luoksenne takaisin viedäkseni teidät lopulliseen kotiin, jossa olen iankaikkisesti
kanssanne. Jeesus päätti vastauksensa Pietarille sanoihin:
“Te tunnette kyllä tien sinne, minne minä menen"
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Minä olen tie, totuus ja elämä
Aina loppuun asti rehellinen Tuomas, joka ei teeskennellyt uskovansa tai ymmärtävänsä sellaista, mihin usko ei riittänyt, keskeytti Jeesuksen esittämällä vastaväitteen:
"Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet. Kuinka sitten tietäisimme tien?"
Et Jeesus vastannut Pietarin kysymykseen. Eihän kukaan voi tietää tietä, ellei hän
tiedä minne hän on matkalla?
Tähän vilpittömään erimielisyyden ilmaukseen Jeesus vastasi suurella julistuksella:
"Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei pääse Isän luo muutoin kuin minun
kauttani.”
Jeesus oli menossa Isän luo.
"Minä olen tie Isän luo. Siksi olen tie myös kaikkiin paikkoihin Isän kodissa. Minä
olen totuus Isästä ja siksi myös viime kädessä koko luomakunnasta, koko maailmankaikkeudesta ja kaikesta olevaisesta. Minä olen elämä, Isän oma elämä. Siksi
olen se, jossa kaikki pysyy voimassa ja josta kaikki on.”
Hän on tie
Jos haluaa löytää tien uuteen paikkaan suurkaupungissa, niin periaatteessa se on
mahdollista joko niin, että kulkijalla on käytettävissään hyvä kartta ja riittävä paikallisvaisto. (Nykyään navigaattorit pyrkivät hoitamaan nämä kaksi tehtävää.) Toinen
vaihtoehto on se, että joku joka tuntee tien lähtee oppaaksi ja kulkee koko tien yhtä
matkaa.
Kun Jeesus sanoo, että Hän on tie, kysymys ei ole siitä, että Hän antaisi kartan ja
ohjeet ja sitten niitä noudattamalla löytäisimme tien taivaalliseen päämääräämme.
Se olisi lain noudattamisen tie, jonka ongelma on ilmeinen:
Huolimatta oikeista ohjeista ja täydellisestä kartasta, vaeltajat eksyisivät ja uupuisivat matkalla ja lopulta menehtyisivät. Laissa, kartassa ja Jumalan Sanan ohjeissa ei
sinänsä ole mitään vikaa, mutta kun matkaajat tekevät syntiä, väsyvät taakkojensa
alla ja ovat väkevän vastustajan, pimeyden valtojen riepoteltavina, perille pääsy ei
onnistu lain tietä yhdeltäkään ihmiseltä, vaikka ponnistuksia lisättäisiin äärimmäiseen asti.
Jeesus Itse on tie. Hän kulkee kanssamme, meille riittää vain seurata Hänen askelissaan. Hänen totuutensa ohjaa joka hetki meitä oikeisiin valintoihin ja Hänen elämänsä antaa meille voimaa jatkaa vaellusta askel askeleelta. Hän puhuu kaiken aikaa Sanansa kautta meille ja Pyhä Henki antaa sen kautta meidän päästä osalliseksi Hänen elämästään, Hänen voimastaan ja Hänen rakkaudestaan. Niinä hetkinä,
kun meistä tuntuu, että olemme uupuneina jääneet tienpuoleen, käykin ilmi, että
Hän Tie itse kantaa meitä ja vie perille taivaalliseen valtakuntaansa Isän luo.
Elämän olemus on persoonallista yhteyttä Jeesuksen kanssa. Fyysisen elämän tarpeet Hän tyydyttää jakamalla meille ajallista ravintoa, henkisen elämän tarpeet Hän
tyydyttää antamalla meille yhteyden toisiin ihmisiin. Sen Hän teki mahdolliseksi sovittamalla meidän syntimme ja avaamalla tien keskinäiseen anteeksiantamiseen ja
sydänten yhteyteen. Mutta ilman hengellistä elämää ihminen jää lopulta pimeyteen.
Hengellinen elämä on persoonallista yhteyttä Häneen Pyhässä Hengessä. Siinä
keskinäisen yhteyden välineenä on Jumalan Sana ja rukous.

Jeesuksen jumaluus
Jeesuksen väitteiden syvyys selittää sen, miksi opetuslasten oli niin suunnattoman
vaikeaa ymmärtää Häntä. Jeesus on tie Isän luo ja samalla tie kaikkeen Jumalan
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maailmankaikkeudessa. Kaikki tiet, jotka ylittävät meidän ymmärryksemme ja herättävät meissä unelmia ja saavat meidät näkemään näkyjä, yhdistyvät Jeesuksessa.
Jeesus on samalla totuus, viimeinen selitys kaikelle olemassaolon salaisuudessa.
Hän on kaiken lähde, Hän on itse elämä.
Jeesuksen ihmeet eivät ensi sijassa todista Hänen jumaluuttaan, vaan sen, että Jumala vaikutti, toimi ja puhui Hänessä ja Hänen kauttaan. Sen sijaan Jeesuksen
suunnattoman suuret väitteet todistavat Hänet Jumalaksi. Vaikka maailmalla on
kautta aikojen ollut paljonkin niitä, jotka ovat yrittäneet väittää samaa kuin Jeesus,
syvimmiltään vain Jeesuksen suuhun sopivat sanat:
“Minä olen tie, totuus ja elämä.”
Jeesus selitti julistustaan jatkamalla:
“Jos te olette tulleet tuntemaan minut, te tulette tuntemaan myös minun Isäni.
Tästä lähin te tunnette hänet ja olette nähneet hänet."
Jeesuksen tekojen autenttisella todistusvoimaisuudella nämä sanat paljastavat
meille, että Jeesus on itse Jumala. Seuraa Jeesusta, niin löydät oikean tien kaikkialla maailmankaikkeudessa. Seuraa Jeesusta, niin saat lopulta selityksen kaikkiin salaisuuksiin, löydät totuuden. Seuraa Jeesusta, niin pääset siihen yhteyteen Isän
kanssa, joka on elämää syvimmässä merkityksessä, se on iankaikkista elämää.
Jeesus on Isän elämä keskellämme.

Ainoa tie
Jeesuksen vastaus sisältää myös ehdottoman torjunnan sille, että tietä, totuutta tai
elämää voisi löytyä mistään muualta kuin Hänestä. Isän luo on tie, mutta vain yksi.
Se on Jeesus. Kristillisyys, joka tekee kompromisseja ei-kristillisten uskontojen
kanssa, paljastaa sillä, että se ei tunne Jeesusta, vaikka saattaa kuinka esiintyä Hänen nimissään.
Näytä meille Isä!
Filippuksen pyyntö edustaa lukemattomien ahdistettujen ja huokaavien ihmisten sydämen huutoa:
"Herra, näytä meille Isä, ja se riittää meille."
Jeesus vastasi:
"Niin kauan aikaa olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus!
Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.”
Jeesus osoitti tällä, että Hän on se, joka ilmoittaa Isän ihmisille. Jeesus on Jumalan
Ilmoitus. Kun esittelemme jollekin ihmiselle Jeesuksen, saatamme hänet samalla
kasvokkain Jumalan kanssa. Siitä kristinuskossa on kysymys.
Ilmoitus ja sen Selittäjä
Mutta Jeesus ei jättänyt asiaa siihen. Hän selitti, että jos Hän on Jumalan ilmoitus,
niin Pyhän Hengen tulemisessa he saisivat tälle Ilmoitukselle selittäjän ja tulkitsijan:
"Minä olen pyytävä Isältä, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän
kanssanne iäti.”
Pyhän Hengen selittäessä ja avatessa Jeesusta ihmiselle, ihmiset löytävät Jumalan.
Vain Pyhän Hengen kirkastama Kristus voi tyydyttää ihmiskunnan syvimmän janon
saada nähdä Jumala. Emme voi koskaan lopulta löytää Jumalaa hapuilemalla Häntä kohti Hänen luomistekojaan tarkkaamalla. Ei ole mitään muuta tietä Isän luo kuin
Pyhän Hengen valaisussa tapahtuva Kristuksen kohtaaminen.
Tämä kohtaaminen synnyttää uuden elämän Jumalan yhteydessä. Tätä elämää
Jeesus kuvaa rakkautena, joka on luonteeltaan Hänen käskyjensä pitämistä. Kysymys ei kuitenkaan ole lainomaisesta yrityksestä selvitä itse Jumalan vaatimuksista,
vaan siitä että Kristuksen elämä Pyhässä Hengessä jaetaan Hänen omilleen.
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Tämä Herran elämän jakaminen ei tapahdu kuitenkaan ikään kuin itsestään tai huomaamatta, vaan jatkuvassa persoonallisessa rukous ja keskusteluyhteydessä Isän
kanssa. Isä vastaa rukouksiin Jeesuksen nimen tähden. Kysymys on siis siitä, että
Isä antaa kaiken rukoilijoille, koska Jeesus vahvistaa rukoukset, antaa niihin “hyväksymisleimansa”. Pyhän Hengen synnyttämä rukouselämä ei ole siis mielivaltaista lihan mielihalujen tyydyttämiseen tähtäävää pakanain rukousta vaan se etsii Jeesuksen nimen kirkastamista:
"Mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä tulisi kirkastetuksi Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, minä teen sen.”

Suuremmat teot
Kristukseen uskova voi rukousyhteydessä Isään tehdä Pyhän Hengen voimassa
suunnattoman suuria asioita:
"Totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin hän on tekevä, sillä minä menen Isän luo.”
Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että uskovat voisivat tehdä suurempia ajallisia ihmeitä kuin mitä Jeesus teki. Jeesushan herätti kuolleita ja paransi suuren määrän
ihmisiä sekä osoitti voimansa luonnonvoimien suvereenina Hallitsijana. Jeesus kyllä jatkaa näitäkin ihmeitään seurakunnassaan Pyhässä Hengessä.
Mutta ne suuremmat teot, joita Jeesus ei vielä silloin voinut tehdä, koska Golgatan
sovitus ja ylösnousemus olivat vielä edessäpäin, ovat hengellisiä ihmeitä. Ihmisen
pelastuminen ja uuden elämän ihme Pyhässä Hengessä julistetun evankeliumin
kautta on suunnattomasti suurempi ihme kuin mitkään ajalliset ihmeet. Pelastusihmeissä Heran omat saavat olla Herran työtovereita.

Ei koskaan yksin
Pyhän Hengen tulo merkitsee Jeesuksen tuloa omiensa luo ja sydämeen. He eivät
siksi voi koskaan jäädä syvimmässä mielessä yksin ja orvoiksi. Pyhää Henkeä ei
liioin lähetetä ihmissydämeen vain käväisemään vaan pysymään ikuisesti. Siksi Pyhän Hengen läsnäolo on uskovalle ihmiselle pelastusvarmuuden sinetti:
“Minä olen pyytävä Isältä, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän
kanssanne iäti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se
ei näe häntä eikä tunne häntä. Te taas tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän
luonanne ja on oleva teissä. En minä jätä teitä orvoiksi. Minä tulen teidän luoksenne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää näe minua, mutta te näette minut. Koska minä elän, tekin tulette elämään.”
Pyhän Hengen työ
Pyhän Hengen elämä on luonteeltaan sellaista, että tämän maailman ihmiset eivät
sitä voi ymmärtää, vaikka Pyhän Hengen vaikuttamat teot ja rakkaus ovatkin kaikkien nähtävissä. Pyhä Henki on Jeesuksen elämä Hänen omissaan.
Vaikka Pyhän Hengen toiminta on maailmalle salattua, siinä ei ole kysymys mystisistä kokemuksista tai selittämättömistä tietoisuuden tasoista, joita aikamme uususkonnollisuus korostaa. Pyhä Henki on Herran omien tunnettavissa ja Pyhä Henki jakaa heille selkeää ymmärrystä ja tietoa. Korkeinta tietoa on päästä Pyhän Hengen
valaisemin silmin tajuamaan jotain Pyhän Kolminaisuuden salaisuudesta. Kysymys
ei ole vain ulkokohtaisesta tiedosta vaan elimellisestä yhteydestä Kristukseen ja Hänen elämäänsä:
“Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja
minä teissä.”
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Pyhän Hengen työ ei jää pelkästään ymmärryksen alueelle - niin tärkeätä kuin onkin
päästä syvältä tuntemaan pelastuksen salaisuutta. Pyhä Henki vaikuttaa rakkautta,
joka ei ole pelkkää myönteistä tunnetta, vaan asiallista toimintaa lähimmäisten todellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Rakkaus on arvokkaan pois antamista. Se on
mm ajan, vaivannäön, rahan ja arvostuksen antamista. Rakkaus Jeesukseen on
Hänen käskyjensä pitämistä. Lähetyskäskyn noudattaminen on siis keskeinen osa
rakkautta. Rakkaus Isää ja Jeesusta kohtaan ilmenee siis Pyhän Hengen synnyttämää kiitoksena, ylistyksenä ja palveluksen tekoina, joilla on aina suhde Herraan,
uuden käskyn Antajaan:
“Jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä, hän rakastaa minua. Joka rakastaa minua, häntä Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Todistus
Miten voisimme päästä Jeesus-tielle kulkemaan yhdessä Hänen kanssaan? Kysymys on siitä, että Hän itse kutsuu meidät tielleen. Esimerkkinä siitä, miten se
tapahtuu annan puheenvuoron Eiko Satoo -nimiselle japanilaiselle rouvalle:
Vuonna 1991 minua ajoi etsimään pelastusta seuraavanlainen elämäntilanne. Tuolloin
lukion ensimmäisellä luokalla ollut poikani kieltäytyi menemästä kouluun, kun toinen
lukukausi oli alkamassa. Siihen asti hän ei ollut osoittanut mitään oireita koulupelosta,
joten hämmästyin ja rupesin murehtimaan hänen tulevaisuuden mahdollisuuksiaan. Kuvittelin tuolloin ihan tosissani, ettei pojallani olisi mitään tulevaisuutta, ellei hän valmistuisi yliopistosta.
Juuri silloin sanomalehden välistä löytyi ilmoitus, jossa luvattiin 15 euron ratkaisua ahdistaviin ongelmiin. Kun nyt ajattelen, niin eihän rahalla voi tällaisia ongelmia ratkaista,
mutta silloin etsin niin kovasti apua hätääni, että menin ilmoitettuun paikkaan. Kun kerroin asiani, minulta alettiin kysellä oman menneisyyteeni liittyviä asioista. Vastasin rehellisesti kysymyksiin. Tällöin syyksi poikani tilaan selitettiin se, mitä minä olin menneisyydessäni tehnyt. Kuulemani kauhistutti minua ja aloin syyttää itseäni. Kun sydämeni ja mieleni oli täynnä vain sitä, miten saisin poikani takaisin kouluun, en kyennyt rauhalliseen harkintaan, vaan maksoin ensimmäisellä kerralla 15 euroa. Seuraavalla kerralla
menin 200 euroa mukanani, mutta sitä seuraavalla kerralla minulta vaadittiin jo 7000 euron maksua. Kysymykseni, miksi pitäisi maksaa niin valtava summa, vastattiin: "Tarvitsen tuon summan rukoillakseni apua pojallesi!" Kun kysyin, mitä minun sitten pitäisi
tehdä, minulle kerrottiin aivan tosissaan, että minun pitäisi nousta joka aamu aikaisin ja
siivota vessa.
Ihmettelin, mahtaisiko poikani todellakin saada avun tuollaista tekemällä. Kun aloin
epäillä touhua ja suurta rahasummaa vaadittaessa lopulta ilmoitin, että tämä saa nyt riittää, niin yhdessä hetkessä asenne minuun muuttui ja minua alettiin panetella ja uhkailla.
Mutta tuo syyttely palautti mieleeni nuoruudessa tekemieni syntieni muiston. Surkeat
asiat painoivat raskaina sydämelläni. En tiennyt, miten voisin sovittaa vuosien takaiset
lankeemukseni. Sietämätön tuska sisimmässäni palasin kotiini. Syytös, että poikani ongelmat olivat minun syytäni, ei antanut minulle hetkenkään rauhaa. Siksi tartuin aiemmin lähistöllä asuvalta kristityltä saamaani kutsulappuun ja etsin tieni tuohon kristilliseen kirkkoon.
Kirkon pastori kertoi, että minun ei tarvitsisi olla epätoivoinen, sillä Jeesus kykenee pelastamaan ja auttamaan. Hän rohkaisi minua hirveässä tuskassani. Sitten hän laski hiljaa
kätensä minun olkapäälleni ja rukoili puolestani.
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Mieleni rauhoittui, lainasin kirkosta Raamatun ja aloin ahmien lukea sitä. Seuraavasta
sunnuntaista lähtien aloin käydä jumalanpalveluksissa, lainasin Raamatun ymmärtämistä
helpottavan Raamatun sanakirjan. Viikolla pidettävässä Raamattu-piirissä aloin kysellä,
kuka Jeesus oikeastaan oli. Etsin tosissani vastausta kysymykseen, miten minä voisin pelastua.
Seitsemän viikkoa siitä, kun aloin käydä kirkossa, aivan yllättäen kesken jumalanpalveluksen sydämeeni laskeutui selkeä taju siitä, että Jeesus on Jumala. Minulle, joka olin
koko sydämestäni etsinyt apua ja pelastusta, annettiinkin ylhäältä usko siihen, että Jeesus
on Jumala.
Tunsin, miten kaikki hartioilla olleet taakkani putosivat pois. Sydämeni täytti rauha.
Koin, että voin täydellä luottamuksella jättää kaikki asiani Jumalan käsiin.
Mutta kun sitten palasin yksin kotiin, en voinut olla ihmettelemättä, miten olin yhdessä
hetkessä voinut saada uskon sydämeeni. Silloin silmäni osuivat erääseen runoon, jossa
liikuntakyvytön mies kuvasi tuntojaan Herran edessä. Tajusin, että minähän olen juuri
tuo liikkumaan kykenemätön. Siihen asti olin kuvitellut saavani aikaan jotain tekemisilläni ja sinnikkyydelläni. Mutta kun minut havahdutettiin todellisuuteen, että omin voimin en saa mitään aikaan, olen liikkumaan kykenemätön heikko olento, saatoinkin avata
koko sydämeni Jeesukselle Kristukselle ja ottaa Hänet vastaan Vapahtajanani.
Tuona hetkenä minä, joka olin kantanut niin suurta huolta poikani tulevaisuudesta ilman
yliopistokoulutusta, saatoin jättää myös poikani asiat Jumalan käsiin.
Kun sain lahjaksi uskon, ajattelin olevani pelastunut. Mutta siinä vaiheessa minulla ei
vielä ollut varmuutta siitä, että olinko saanut syntini anteeksi. Jumala käytti poikani koulupelkoa paljastaakseen sydämeeni kätketyt synnit ja vapauttaakseen minut niistä sovitustyönsä kautta. Hän kutsui minut tällä tavalla sisälle syntien anteeksiantamukseen, joka
tapahtui kasteessani.
Sen vuoden joulukuun 22. päivänä kastehetkellä tunnustin Jumalan edessä syntini: "Herra armahda minua. Syntini ovat minun, eivät poikani!" Se Jeesus Kristus, joka rukoili
ristin puulla "Isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä tekevät", otti minunkin
syntieni rangaistuksen kannettavakseen.
Entä sinä?
Oletko sinä ehkä elämässäsi kriisissä tai ahdingossa. Jeesus tulee tänään luoksesi ja sanoo: ”Usko Isään ja usko Minuun!” Jätä itsesi Jeesuksen käsiin, niin
löydät Tien, joka vie Totuuden kohtaamisen kautta Elämään. Ei vain rikkaaseen
elämään täällä ajassa, vaan perille iankaikkiseen kirkkauteen asti.
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