
Pyhän Hengen vuodattaminen
Joh. 14:23-29

23. Jeesus vastasi: 
"Jos  joku  rakastaa  minua,  hän  noudattaa
minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä,
ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme
asumaan hänen luokseen. 
24. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata
minun sanaani - mutta sana, jonka te kuu-
lette, ei  ole minun omani, vaan Isän, joka
on minut lähettänyt. 
25.  "Tämän minä  olen  puhunut  teille  nyt,
kun vielä olen teidän luonanne. 
26.  Puolustaja,  Pyhä Henki,  jonka Isä mi-
nun  nimessäni  lähettää,  opettaa  teille

kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä
olen teille puhunut. 
27. "Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani
minä  annan  teille,  en  sellaista  jonka
maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipu-
ko epätoivoon. 
28. Kuulittehan, mitä sanoin: minä menen
pois,  mutta  tulen  taas  teidän  luoksenne.
Jos rakastaisitte  minua,  te  iloitsisitte  siitä,
että minä menen Isän luo, sillä Isä on mi-
nua suurempi. 
29. Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoi-
sitte, kun se tapahtuu. 

Helluntain kysymyksiä
Mitä Pyhän Hengen lähettäminen hänen omilleen merkitsi  Jeesukselle itselleen?
Miten ihminen voi päästä osalliseksi Pyhästä Hengestä? Asuuko Pyhä Henki sinus-
sa? Mitä Pyhä Henki merkitsee sinulle? Millä tavalla Hän toimii sinun elämässäsi? 

Näitä pelastuksen ja kristillisen elämän keskeisiä kysymyksiä pohdimme näin hel-
luntaina. Kukaan jolla ei ole Pyhää Henkeä ei ole pelastettu eikä tunne eikä ymmär-
rä Häntä ja Hänen työtään. Uskovan kristityn elämä riippuu kokonaan Pyhän Hen-
gen toiminnasta ja vaikutuksesta hänessä. 

Helluntain merkitys Jeesukselle
Julkisen toimintansa aikana Jeesus sanoi:
"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka tahtoisinkaan, että se jo
olisi syttynyt! Mutta minut on kasteella kastettava, ja kuinka ahtaalle joudunkaan,
ennen kuin se on täytetty!” (Luuk. 12:49-50)
Jeesuksen maailmaan tulon ja kärsimisen, kuoleman ja ylösnousemuksen päämää-
rä oli siis saada heittää Pyhän Hengen tuli palamaan maan päällä. Jeesukselle siis
helluntain ihme oli koko hänen työnsä ja toimintansa tavoite. Ensimmäisenä hellun-
taina Pyhä Henki laskeutui tulena alkuseurakunnan ylle ja täytti heidän sydämensä.

Jeesuksen julkisen toiminnan aikana opetuslapsetkaan eivät  vielä  saanet  Pyhää
Henkeä, vaikka juuri sitä varten Hän oli tullut maailmaan. Asia ilmeni esimerkiksi
niin, että he eivät ymmärtäneet kovinkaan paljon Jeesuksen opetuksista eivätkä Hä-
nen tekemiensä tunnustekojen merkitystä. Se näkyi myös siinä, että suuresta uhos-
taan huolimatta he pettivät Mestarinsa kaikkein tärkeimmällä hetkellä. Vasta Pyhän
Hengen saaminen helluntaina muutti  pelkurit  kuolemaa uhmaaviksi uskon sanka-
reiksi. Vasta Pyhä Henki avasi heidät tuntemaan Jeesuksen ja Isän varsinaisessa
merkityksessä.  Vasta  Pyhä Henki  synnytti  kristillisen  seurakunnan eli  Kristuksen
ruumiin. Helluntaina Jeesus sai itselleen morsiamen, jonka Hän haluaa viedä uu-
teen maahan ja uuteen taivaaseen vaimonaan, palavan rakkauden valtakuntaan.

Jeesus oli taivaassa tehnyt sopimuksen Isän kanssa siitä, että Isä lähettäisi Pyhän
Hengen kaiken lihan eli koko ihmiskunnan ylle. Vanhan liiton aikanahan Pyhä Henki
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suotiin vain harvoille ja valituille tiettyä tehtävää varten kuten Moosekselle, Daavidil-
le ja profeetoille. Isän ja Jeesuksen välinen sopimus sisälsi ehdon, jota Jeesus ku-
vaa puhuessaan ahdistavasta kasteestaan. Sillä hän ei tarkoittanut Jordanilla saa-
maansa kastetta, joka oli jo takana päin. Hän viittasi sillä omaan kärsimykseensä ja
kuolemaansa ristillä sekä ylösnousemukseensa. Se oli Jeesuksen kasteen sisältö,
ja lopulta myös meidän kasteemme sisältö. Kristillinen kastehan on liittämistä Jee-
suksen kuolemaan ja ylösnousemukseen.

Pyhän Hengen vuodattamisen ehto oli siis se, että Jeesuksen piti ennen sitä sovit-
taa koko ihmiskunnan synnit Golgatan ristillä. Vain sovitetun ja lunastetun ihmiskun-
nan ylle voitiin vuodattaa Pyhässä Hengessä Jumalan oma elämä. Sillä vähemmäs-
tä ei ole kysymys kuin osallisuudesta Jumalan elämään. Kun Jeesus oli sovittanut
maailman synnit, hän astui ylös Isän luo mukanaan oman verensä uhri. Isä hyväksyi
sovitusuhrin ja toteutti lupauksensa vuodattaa Pyhä Henki Jeesuksen omille.

Helluntai saarnassaan Pietari viittaa tämän ehdon täyttymiseen ja lupauksen toteu-
tumiseen seuraavasti:
”Koska hänet siis on korotettu Jumalan oikealle puolelle ja hän on saanut Isältä lu-
pauksen Pyhästä Hengestä, hän on vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulet-
te.” (Apt. 2:33)

Miten ihminen voi saada Pyhän Hengen?
Helluntaisaarnasta omaantuntoonsa piston saaneet kuulijat kysyivät:  ”Mitä meidän
pitää tehdä?"  He tajusivat olevansa syyllisiä Jumalan edessä, syyllisiä siihen, että
heidän syystään Jeesus joutui kärsimään ja kuolemaan. Oman syyllisyyteensä ha-
vahtuneille Pietari antoi selkeän vastauksen:
"Kääntykää, tehkää parannus, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuk-
sen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.”
Pyhän Hengen lahja annetaan siis niille, jotka tunnustavat rikkomuksensa ja käänty-
vät Vapahtajan puoleen. Kaste, kun sen sisältö uskotaan, liittää ihmisen Jeesuksen
kuolemaan ja ylösnousemukseen ja tuottaa siis uskovalle syntien anteeksi annon.
Mutta juuri silloin myös ihminen saa Pyhän Hengen, uudesti syntyy ja pääsee osalli-
seksi Jumalan elämästä.

Jos siis sinut on kastettu ja olet tunnustanut syntisi kääntyen Jeesuksen puoleen,
olet saanut anteeksi ja sinulle on lahjoitettu Pyhä Henki. Jos sinua ei ole vielä kas-
tettu, niin käänny Herran puoleen parannuksessa ja anna kastaa itsesi Jeesuksen
kuoleman ja ylösnousemuksen osallisuuteen. Niin sinäkin saat Pyhän Hengen ja
uskon lahjan.

Asuuko Sinussa Pyhä Henki?
Moni uskovakin kyselee elämänsä myrskyissä ja kiusauksissa, mahtaako hänessä
todellakin asua Pyhä Henki, Puolustaja. Mistä sen voi tietää?  

On niitä, jotka sanovat, että Pyhän Hengen työ on jotain niin salattua ja kätkettyä,
ettei kukaan voi tietää missä ja milloin Hän on tekemässä työtään. Kuitenkin kun
helluntaina Pyhä Henki vuodatettiin seurakunnalle, Pietari saattoi viitata tapahtumaa
ihmettelemään  tulleille  ja  vielä  Pyhän  Hengen  lahjasta  osattomille  kuulijoilleen:
"Tämä on sitä, mistä profeetta Jooel sanoi: 'Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo
Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken ihmissuvun päälle." Pyhän Hengen työ
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oli heidän kaikkien nähtävissä ja kuultavissa siinä, miten opetuslapset ylistivät Her-
raa ja siinä, että Pietari itse julisti evankeliumia niin, että tuhannet tulivat synnin tun-
toon ja pelastuivat. 

Kyllä Pyhän Hengen työ on tänäkin päivänä niin avointa ja julkista, että jopa pelas-
tuksen ulkopuolella oleva maailma joutuu pakostakin sen tunnustamaan. Jeesushan
osoittaa, että Pyhän Hengen toiminta kohdistuu nimenomaan maailmaan paljastaen
synnin, osoittaen todellisen vanhurskauden ja tuomion. Jos ja kun Pyhä Henki toimii
ja vaikuttaa, niin jopa maailman on pakko tunnustaa se silloinkin, kun se saattaa
nousta ankaraankin vastarintaan, niin kuin Jeesus lupasi tapahtuvan.

Toisaalta olemme saaneet kuulla väitettävän, että Pyhän Hengen toiminta olisi näh-
tävissä ja kuultavissa silloin, kun ihmiset kieriskelevät lattialla, nauravat tai itkevät
hysteerisesti tai karjuvat kuin leijonat. Kuitenkaan mikään Raamatun kuvauksista ei
viittaa siihen, että Pyhän Hengen tukahduttaisi ihmisen arvostelukyvyn ja sivuuttaisi
hänen tahtonsa ja vetoaisi vain ihmisen tunteisiin saattaen hänet kontrolloimatto-
maan tilaan. Tällaisen ääri-ilmiön taustalla on usein ajattelutapa, että Pyhän Hen-
gen toiminta voidaan päätellä siitä,  millaisia kokemuksia ja tunteita ihmisellä on.
Näin ajatteleva ihminen ei voi olla oikein varma Jumalan rakkaudesta, ellei hänellä
ole jatkuvasti riittävää määrää myönteisiä tunteita todistamassa Pyhän Hengen läs-
näolosta elämässään.

Joku saattaa mielessään kysyä itseltään: Onko ehkä kysymys siitä, että jotenkin yri-
tän sieluni silmillä luoda kuvan taivaallisesta Herrasta ja Vapahtajasta ja näin mieli-
kuvieni ja ajatusteni muodossa sitten Jeesus asuisi sydämessäni. Tekstimme osoit-
taa, että mistään sen kaltaisesta mielikuvamaailmasta ei ole kysymys. Jeesus tois-
tamalla toistaa, että vaikka Hän menee Isän luo taivaaseen, Hän tulee näkymättö-
mällä tavalla Pyhässä Hengessä takaisin luoksemme ja asettuu asumaan omiensa
sydämiin. Samalla myös itse Isä Jumala asettuu heihin asumaan. Useissa Raama-
tun kohdissa luemme, miten Jeesus kolkuttaa ihmissydämien ovilla ja pyytää päästä
asumaan meihin.  Kun luemme vielä tarkasti  tekstimme, huomaamme, että tämä
Jeesuksen ja Isän asettuminen omiensa sydämiin Pyhässä Hengessä ei tarkoita
sitä, että Hän tulisi vain vierailemaan tai käymään sydämissämme, vaan Hän jää
pysyvästi – niin jopa ikuisesti – asumaan omiensa sydämiin. 

Pyhän Hengen työn tunnistaminen
Jeesus kertoo meille selkeästi, mitä Pyhä Henki tekee ja miten Hän toimii.
1. Kun Pyhässä Hengessä sekä Isä että Jeesus itse asettuvat asumaan hänet vas-
taan ottaneen sydämeen, se ilmenee rakkautena. Tämä rakkaus kohdistuu ensi si-
jassa Herraan itseensä ja sitten myös toisiin uskoviin ja lopulta muihinkin ihmisiin.
Rakkaus lähtee liikkeelle siitä suunnattoman suuresta anteeksiantamuksen armos-
ta, jonka pelastettu on saanut osakseen. Jeesus sanoi: ”Joka on saanut paljon an-
teeksi rakastaa paljon.” Rakkaus alkaa siis Jumalan pyhyyden, kirkkauden, kauneu-
den, hyvyyden, laupeuden, viisauden, nöyryyden ja kärsivällisyyden katselemisesta.
Se näkyy kaikkein kirkkaimmin Golgatan ristin pimeydessä ilmenevässä kirkkaudes-
sa. Rakkaus ei ole jonkinlaista tunnelmointia, vaan sitä, että Herran oma pitää Hä-
nen sanansa. Herran sanojen noudattaminen ei kuitenkaan ole hammasta purren
tapahtuvaa puurtamista, vaan Pyhän Hengen silmin katsellen ihmisten ja heidän
tarpeittensa kohtaamista. Rakkaus tekee ja toimii, kosta sen lähde on taivaallisessa
rakkaudessa. 
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2. Pyhä Henki avaa meille Jumalan sanaa Raamattua, jonka Hän itse on meille
100% luotettavana antanut. Pyhä Henki kirkastaa sanan kautta meille Kristuksen
kasvot ja Hänessä Isän kasvot. Pyhän Hengen valaisemina Raamattua lukiessam-
me saamme ajoittain kokea samaa, mitä Emmauksen tien kulkijat Jeesuksen seu-
rassa: Sydän alkaa palaa. Jumala puhuu juuri minulle ja avaa omat kasvonsa juuri
minulle. Mikä armo!

3. Pyhässä Hengessä Jeesus antaa meille oman rauhansa. Monet ihmiset etsivät
elämäänsä sydämen rauhaa. Esimerkiksi 70% japanilaisista, jotka tulevat ensi ker-
taa elämässään kristilliseen kirkkoon, ilmoittavat syyksi sisimmän rauhan kaipuun.
Mistä rauhassa oikein on kysymys? Onko se tietty mielentila, jonka ihminen voisi
oman tahdonvoimansa avulla hallita? Jos niin olisi, voisimme sanoa itsellemme: Ole
onnellinen ja rauhallinen! Ja sitten olisimme sitä. Tosiasia on se, että me emme voi
omia tunteitamme hallita. Voimme ehkä niihin jonkin aikaa tietyillä tekniikoilla vaikut-
taa, mutta niiden hallintaan kykenee vain Pyhä Henki. Rauhassa ei ole syvimmil-
tään kysymys niin kään tunteistamme kuin siitä, kenen kanssa me olemme. Pieni
lapsi pelkää menne pimeässä yksin ulos, mutta jos isä tai äiti tulee mukaan ja pitää
kädestä kiinni, hän on rauhallinen. Pyhän Hengen antama rauha on tietoisuutta Her-
ran läsnäolosta kaikkein myrskyisimmissäkin tilanteissa. Vain Jumala kykenee hallit-
semaan meidän tunteemme:
”Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja
anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmär-
rystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.
(Fil. 4:6-7)

4. Jeesus opettaa, että Pyhä Henki osoittaa maailmalle synnin, vanhurskauden ja
tuomion. Esimerkiksi lähetystyössä saamme ihmetellen nähdä, miten Jumalan hen-
ki murtaa ihmisten vastustuksen ja taivuttaa heitä parannukseen ja turvautumaan
Kristuksen lahjavanhurskauteen, jossa saamme olla vapaat tuomiosta. Mutta Pyhä
Henki jatkaa tätä työtä myös jo pitkäänkin Herran tiellä vaeltaneissa. Langetessam-
me syntiin kuulemme kaksi eri ääntä. Toinen sanoo: ”Teit taas syntiä! Ei sinusta ole
mihinkään. Mikä uskova kristitty luulet olevasi. Heitä jo hanskat kehään!” Se on tie-
tenkin Kiusaajan ääni. Mutta jos Pyhä Henki asuu sinussa, kuulet myös toisen ää-
nen: ”Teit taas syntiä! (Tähän asti siis samaa) Käy siis nyt heti tunnustaen Golgatan
Herran eteen ja omista anteeksiantamus. Saat alkaa uudelleen!” Hän on sinun Puo-
lustajasi.

Jos Pyhä Henki asuu sinussa, Hän saa sinut taipumaan parannukseen. Joskus Hä-
neltä menee siinä kyllä aikansa tottelemattomuutesi ja taipumattomuutesi vuoksi.
Mutta lopulta kuitenkin taivut parannukseen. Ellet,  niin se kertoo siitä,  että Pyhä
Henki ei ehkä ole koskaan sinua saanutkaan asunnokseen.

Jeesus tulee takaisin
Tekstimme alussa ja lopussa Jeesus lupaa omilleen:  ”Minä tulen taas teidän luok-
senne.”
Opetuslapsiensa luokse Jeesus tuli jo noustuaan kuolleista. Mutta varsinaisesti Hän
viittasi tulemiseensa Pyhässä Hengessä. Jokaisen meidänkin luoksemme Jeesus
tulee, kun saamme Pyhän Hengen. Toki Jeesus tulee meitä vastaan, kun suljemme
silmämme poisnukkumisessa. Mutta viime kädessä Hän tulee toisessa tulemises-
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saan kirkkaudessa. Pyhä Henki haluaakin synnyttää meissä odotuksen. Saamme
suuntautua  tulevaan  täydessä  varmuudessa  siitä,  että  Hän  itse  vie  meidätkin
lopulliseen kirkkauteensa.  

Michika Umazumen tie
Oli aurinkoinen sunnuntai aamu marraskuussa 1988. Jumalanpalvelus Ananin seu-
rakunnassa Japanissa oli juuri alkanut, kun nuori sairaanhoitajatar Michika Umazu-
me astui kirkon ovesta sisään Raamattu kainalossaan. Hän oli ensimmäistä kertaa
elämässään kirkossa. Jumalanpalveluksen päätyttyä hän kertoi tätinsä kehotukses-
ta jo kolme vuotta lukeneensa Raamattua. Tämä toisella puolella Japania asuva täti
oli tullut uskoon ja kastettu. Hänessä tapahtunut muutos ja hänen rakkaudelliset kir-
jeensä olivat saaneet Michikan kiinnostumaan kristinuskon sanomasta. Mutta mitä
enemmän Michika luki Raamattua, sitä tuskallisemmaksi hänen olonsa kävi. Juma-
lan sanan totuus paljasti hänelle kipeästi, miten hän oli syvästi juuttunut synnin karil-
le. Lopulta hän oli tehnyt rohkeutta vaativan päätöksen lähteä etsimään apua kir-
kosta. Puhelinluettuolosta hän löysi Ananin luterilaisen kirkon osoitteen ja tuli juma-
lanpalvelukseen.

Michikalla oli voimakas Jumalan sanan kuulemisen nälkä. Hänen koko olemuksen-
sa huusi apua. "Haluan nähdä Jeesuksen, sen Jeesuksen, joka on muuttanut tätini
elämän uudeksi. Miten minäkin pääsisin kohtaamaan Vapahtajan ja saisin sisimpää-
ni rauhan ja vapauden?"

Pari kuukautta hän kävi ankaraa sisäistä taistelua samalla, kun kävi lähes joka päi-
vä opiskelemassa Raamattua. Jouluaattona hän oli jo tehnyt julkisen ratkaisun, kun
hän tuli uskovien joulukuoroon keskelle vilkkainta kauppakatua. Hän halusi samais-
tua kristittyihin, joilla oli se jokin, joka häneltä yhä puuttui. 

Mutta toisaalta hän pysyi edelleen kiinni synnin ja syyllisyyden kahleissa. Eräänä
sunnuntai-iltana hän tuli jälleen kerran kirkolle. Ennen kuin ehdimme aloittaa Raa-
matun tutkimisen, hän painoi päänsä alas ja alkoi itkeä. Sitten hän kertoi elämänsä
raskaat painot ja taakat, jotka olivat hänen omalla tunnollaan. Sain julistaa hänelle
Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki  synnit  anteeksi.  Koko hänen olemuksensa
muuttui. Herran ristin tuskassa hankittu armo vapautti hänet synnin kahleista ja vei
hänet rauhan ja ilon valtakuntaan. Kuukautta myöhemmin hänet liitettiin kasteessa
Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen osallisuuteen. Ilo Herrassa suorastaan
pursui hänen olemuksestaan. 

Mutta Michika ei vain saanut nähdä Jeesusta, vaan hänestä tuli myös Herran todis-
taja.  Hänen kotinsa on  muuttunut  paikaksi,  jossa  tutkitaan yhdessä Raamattua.
Pian hänen uskoon tulemisensa jälkeen eräs hänen potilaistaan sairaalassa alkoi
kysellä, voisiko hänkin päästä kirkkoon. Pian tämä puolisokea mieskin pääsi sisälle
Jumalan valtakuntaan ja kastettiin.

Uskoon tulo ei vielä kaikkia Michikan sydämen haavoja parantanut, vaikka hän sai-
kin kaikki syntinsä anteeksi. Alkoi prosessi, jossa hän joutui työstämään lapsuudes-
ta asti sydämeen viiltyneitä kipeitä haavoja.

Michikan isä oli alkoholisti, joka oli tosin Michikan uskoon tuloa ennen päässyt AA:n
avulla viinakierteestään. Mutta koko lapsuutensa hän oli joutunut elämään tilantees-
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sa,  jossa  kotia  hallitsi  "virtahepo"  tai  niin  kuin  Helsten  asian  ilmaisi  läheis-
riippuvuudessa. Vanhimpana lapsena äiti oli tukeutunut häneen ja häneltä oli vaadit-
tu aikuisuutta, vaikka hän oli vielä lapsi. Sen seurauksena Michika pienestä pitäen
joutui kohtuuttoman paljon kantamaan kipunaan toisten ihmisten kipuja, mikä puo-
lestaan aiheutti toisaalta katkeruutta ja toisaalta äärimmäistä herkkyyttä toisten ih-
misten kivuille. Yhdistettynä lähes täydellisyyden vaatimukseen, joka läheisriippu-
vuuteen usein liittyy, sairaanhoitajan työssä hän joutuu jatkuvasti kohtaamaan tois-
ten kipua ja se ajoittain muodostuu musertavaksi taakaksi ja vie voimat.

Hänen uskoon tulonsa jälkeen kodin ilmapiirissä tapahtui voimakas muutos ja Michi-
ka lukee Raamattua ja rukoilee perheensä jäsenten kanssa. Hänellä on kolme jo
naimisissa olevaa sisarta. Sisaret on vihitty Ananin luterilaisessa kirkossa avioliit-
toon ja koko perhe on avoin evankeliumille. Herra on hoitanut perheen sisäisistä
katkeruuden kierteistä vapauteen. 

Myös kysymyksessä yliherkkyydestä toisten kivuille Michika on löytänyt perusvas-
tauksen Herran armossa, kun eräs sielunhoitaja sanoi hänelle:
"Jumalan tapoihin toimia kuuluu ottaa käyttöönsä juuri meidän kipumme ja heikkou-
temme, kun ne sellaisenaan viedään Hänelle."
Michika on saanut huomata, että juuri tuo hänen lapsuutensa haava on se, jota Her-
ra voi nyt käyttää. Samalla Herra on askel askeleelta vienyt häntä ymmärtämään,
miten Herrassa on lepo, ei tarvitse ponnistella yli voimiensa.

Michika toimii Ananin seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenenä ja on myös seu-
rakunnan taloudenhoitaja.

Entä sinä?
Jos tiedät, että Pyhä Henki asuu sinussa, niin anna Hänen vallata yhä enemmän ti-
laa sinun elämässäsi.  Annan Hänen rakkautensa viedä sinuakin rakastamaan ja
seuraamaan Hänen sanaansa.

Jos taas epäilet, mahtaako sinussa asua Herran Henki, käänny parannuksessa ja
syntisi tunnustaen Vapahtajan eteen. Hän ei mitään niin tahdo, kuin sitä, että sinun-
kin sydämessäsi palaisi Herran tuli.
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