Totuuden Henki - Puolustaja
Joh. 16:5-15
5. "Nyt minä menen lähettäjäni luo, eikä kukaan teistä kysy minulta: 'Minne sinä menet?'
6. Murhe täyttää sydämenne, koska olen
sanonut tämän teille.
7. Mutta minä sanon teille totuuden: teille
on hyväksi, että minä menen pois. Ellen
mene pois, ei Puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän
hänet luoksenne.
8. Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle
todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion:
9. synnin, koska ihmiset eivät usko minuun,
10. vanhurskauden, koska minä menen
Isän luo ettekä te enää näe minua,

11. ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.
12. Minulla on teille vielä paljon sanottavaa,
mutta te ette nyt voi ottaa sitä vastaan.
13. Mutta kun Totuuden Henki tulee, hän
johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei
puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän
kuulee, sen hän puhuu, ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva.
14. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille.
15. Kaikki, mitä Isällä on, on minun. Siksi
minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille."

Elämäsi parhaat hetket
Mikä on Sinun elämässäsi parasta? Mitkä ovat elämäsi onnellisimmat hetket? Ensirakkausko, avioliittoon vihkiminenkö, ensimmäisen lapsen syntymäkö, uuden haastavan ja mielekkään tehtävän löytäminenkö, syntien anteeksi saamisen tuoma rauha ja ilo, riemu siitä, että joku viereltäsi löytää pelastuksen Jeesuksessa, vai mikä?
Kaikki nuo asiat voivat olla toki suuria lahjoja ja ilon syitä, mutta minulle henkilökohtaisesti parhaita hetkiä elämässäni ovat olleet ne, kun Herran sana on avautunut ja
on saanut hiljaisen vakuutuksen Raamattua lukiessa, että nyt Herra puhuu juuri minun sydämelleni ja avaa omaa sydäntään. Kuitenkin usein on Raamatun edessä
joutunut kokemaan, että Sana ei avaudu, Herra ikään kuin pysyy hiljaa.
Miksi emme ymmärrä?
Niin, miksi meidän on usein vaikea ymmärtää Raamatun sanomaa? Ystäväni Matsuoka Hirokazu sanoi, että häneltä meni kolme kuukautta keskittynyttä opiskelua
Raamatun sanoman ymmärtämiseen. Toinen ystäväni Amemori Motoo taas kertoi,
että häneltä meni vuosi, ennen kuin hän ymmärsi, mistä kristinuskossa oikein on kysymys. Ymmärrätkö Sinä? Kuinka kauan Sinulta meni ymmärtämiseen?
Tämän päivän tekstissä Jeesus osoittaa hyvin tuntevansa meidän kyvyttömyytemme ymmärtää ja ottaa vastaan Hänen sanaansa. ”Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan.”
Lapsen kaltaiset ymmärtävät
Syitä tähän ymmärtämättömyyteemme on useita. Niistä pahin lienee se, että me kuvittelemme helposti ymmärtävämme asioita, vaikka todellisuudessa emme niitä ymmärräkään. Kysymys on silloin meidän ennakkoasenteistamme ja ennakkoluuloistamme, jotka perustuvat usein perusylpeyteemme ja kuviteltuun kaikkitietäväisyyteemme.
Ellemme tule lapsen kaltaisiksi, emme kykene ymmärtämään asioita oikein. Lapsen
kaltaisuuden perusominaisuushan on se, että hän tunnustaa oman pienuutensa,
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voimattomuutensa ja sen ettei hän ymmärrä vielä asioita. Juuri sillä asenteella Jumalan edessä voimme löytää todellisen ymmärryksen. Se alkaa niin kuin Sananlaskut sanovat ”Herran pelosta” eli Herran tunnustamisesta Kuninkaaksi, Valtiaaksi ja
kaiken tietäväksi ja taipumisesta Herran edessä parannukseen omasta ylpeydestä
ja muista synneistä, jotka sokaisevat sydämemme.
Itsetuntemus
Ymmärtämisen toinen suuri este on se, että emme tunnusta todeksi sitä, minkä
Raamattu meistä itsestämme kertoo. Pietari ei myöntänyt Jeesuksen olevan oikeassa hänen heikkoudestaan ennen kuin vasta sitten, kun hän oli langennut kieltämään
oman Mestarinsa. Omien surkeiden epäonnistumistensa jälkeen Daavid oppi rukoilemaan:
”Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle
tielle. ” ( Ps. 139:23-24)
Emme tunne itseämme, ellemme anna Jumalan tutkia sydäntämme. Vain Herra itse
voi viedä meidät oikeaan itsetuntemukseen, sillä se voi tapahtua vain suhteessa
Herraan itseensä. Meidän on päästävä Herran valoon nähdäksemme oman tilamme
oikein.
Parannuksen tie
Oikean itsensä tuntemisen tie on aina myös parannuksen tie. Se taas on ylpeälle
minällemme erittäin vastenmielistä. Ihminen on valmis nöyrtymään vasta, kun hänen nöyryytetään. Mutta nöyryyden löytäminen on tie Herran puheen ymmärtämiseen ja vastaanottamiseen. Suurin este ymmärtämättömyyteemme on siinä, että
synnin sokaisemin silmin pohjimmiltamme rakastamme sitä pimeyttä, jossa synnin
tähden olemme, emmekä millään tahtoisi tulla valoon. (Vrt. ”totuusleikki”, jossa kukin kertoo vuorollaan ringin yhdestä jäsenestä kaikki pahat puolet. Leikki ei koskaan
pääse täyttä kierrosta, koska joku jäsen – vastoin sääntöjä - suuttuu armottomasti
kuulemastaan totuudesta.)
Osalliseksi Pyhästä Hengestä
Jeesus osoittaa, että meillä ei ole kykyä ymmärtää eikä tuntea totuutta, ellei Pyhä
Henki sitä vaikuta meissä. Siksi ensimmäinen ja tärkein asia on tulla osalliseksi Pyhästä Hengestä. Se tapahtuu, kun parannuksessa tunnustamme oman syntisyytemme ja otamme vastaan syntien anteeksiantamuksen Golgatalla vuodatetun Jeesuksen uhriveren ansiosta. Kun siten Pyhä Henki on saanut asuinsijan meissä, Hän alkaa ohjata ajatuksiamme, asenteitamme ja tekojamme kaikkeen totuuteen. Hän tekee sen askel askeleelta, niin että lopulta taivaalliseen valtakuntaan päästessämme
tiedämme totuuden aivan kaikista asioista, niistäkin, jotka jäivät vielä tässä ajassa
salaisuuksiksi. Pääsemme ennen kaikkea tuntemaan Herran Jeesuksen ja Isän
koko täyteydessään.
Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen
Pyhä Henki vie meitä kaikkeen totuuteen avaamalla sydämemme ymmärtämään
Jumalan sanaa, Raamattua oikein. Kaikkeen totuuteen johtaminen ei tarkoita kuitenkaan vain teoreettista tietoa asioista, vaan ennen kaikkea sitä, että elämämme
eri tilanteissa kuljemme totuuden valossa, elämme totuudessa ja saamme Jumalan
totuuden johdatuksen arkielämämme pieniinkin yksityiskohtiin asti.
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Kaikkeen totuuteen johtaminen ei rajoitu vain ns. uskonnollisen elämänalueen kysymyksiin. Totuus koskee yhtä lailla ihmissuhteitamme, työtämme ja myös niin sanottua tieteellistä eli tutkimukseen liittyvää totuutta. Kun tiede pyrkii selvittämään vastausta kysymyksiin ”mitä ja miten”, Jumalan sana antaa sen lisäksi vastauksen kysymyksiin ”kuka ja mitä varten”. Mutta vaikka ns. tieteellinen tieto ja ns. uskonnollinen tieto näyttävät joissain asioissa olevan syvästikin ristiriidassa, totuus on lopulta
vain yksi ja Pyhä Henki vie näissäkin kysymyksissä lopulta Herran oman koko totuuteen.
Pyhä Henki puhuu
Pyhän Hengen johdatus totuuteen on aina persoonallista luonteeltaan. Pyhä Henki
vie meidät keskusteluyhteyteen kanssaan. Hän puhu meille Raamatun sanassa.
Hän puhuu meidän omalletunnollemme. Pyhän Hengen menetelmään kuuluu ilmoittaa omilleen etukäteen, mitä Herra on tekemässä ja mihin Hänen työnsä lopulta johtavat. Ilmestyskirja on meille annettu kertomaan siitä, mitä edessämme on. Se kertoo, että Herra hallitsee taivaasta käsin tapahtumien kulkua maan päällä kohti lopullista tuomiota ja taivaan valtakuntaa silloinkin, kun meidän luonnollinen silmämme ei
näe muuta kuin kauheaa tuhoa, sotia ja hirvittävää jumalattomuutta ja synnin valtaa.
Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen
Pyhän Hengen erityistehtävä elämässämme on korottaa Jeesusta Kristusta, Häntä,
jolla on kaikki valta niin historian kulussa kuin henkilökohtaisissa elämänkohtaloissammekin.
Mistä muuten voi tietää, että Pyhä Henki asuu meissä? Sen tietää kahdesta asiasta.
Toinen on se, että kun lankeamme syntiin, Pyhä Henki ajaa meidät nopeasti tunnustamaan syntimme, tuomaan sen valoon ja taivuttaa meidät parannukseen ja etsimään anteeksiantamusta Golgatan uhriveressä.
Toinen on se, että Pyhä Henki vie meidät katselemaan Jeesuksen kirkkautta. Hän
suuntaa silmämme ulospäin kohti Jeesusta, joka parantaa sairaat, armahtaa syntisiä, kärsii sijaisenamme Golgatan ristillä, voittaa kuoleman vallan ylösnousemuksellaan, istuu Isän oikealla puolella taivaassa hallitsemassa kaikkeutta ja tulee takaisin
maan päälle kokoamaan oman kansansa lopulliseen ilojuhlaan taivaassa. Pyhä
Henki ikään kuin salaa itsensä ja osoittaa sen sijaan Jeesusta Kristusta ja jakaa
Jeesuksen aarteita, elämää, iloa, rakkautta, rauhaa ja Jumalan lapsen oikeutta
meille. Pyhä Henki vie meitä ihmettelemään Jeesuksen ihmeellistä nöyryyttä ja pienuutta joulun ihmeessä, mutta myös Hänen ja Isän käsittämätöntä suuruutta ja kunnian kirkkautta.
Osallisuus Pyhän Kolminaisuuden omaisuuteen
Tekstimme viimeisessä jakeessa Jeesus jakaa jotain Pyhän Kolminaisuuden salaisuudesta. Pelastus, pääseminen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen yhteyteen merkitsee sitä, että pääsemme omistamaan kaiken sen, mitä Jumala omistaa. Pääsemme
osalliseksi Hänen ilostaan, rauhastaan, rakkaudestaan ja vanhurskaudestaan. Pääsemme osalliseksi Hänen taivaallisista lahjoistaan iankaikkisen elämän perinnöstä.
Kaiken tämän Isä antoi Pojalleen Jeesukselle ja nyt Pyhä Henki jakaa samaa omaisuutta meidän sydämemme asti. Sen Hän tekee julistamalla eli Sanan kautta.
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Pyhä Henki kirkastaa ja korottaa Jeesusta. Jeesus taas korottaa Pyhää Henkeä,
kun Hän sanoi: "Teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen mene, Puolustaja ei tule teidän luoksenne." Jeesus taas korottaa Isää toteamalla, että kaikki Hänen omansa on Isältä. Isä taas korottaa Jeesusta. Siitä Raamattu sanoo: "Jokaisen
kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra." (Fil.
2:11) Pyhän Kolminaisuuden kolmen persoonan välillä vallitsee siis merkillinen rakkauden dynamiikka. Rakkauden olemukseenhan kuuluu asettua toisen alapuolelle
ja korottaa rakkauden kohdetta. Jeesus rakasti opetuslapsiaan asettumalla heidän
jalkojensa juureen kuin orja ja pesemällä heidän jalkansa. Sama rakkaus näkyy Pyhän Kolminaisuuden persoonien välisessä alentumisena ja toisten korottamisena.
Pyhän Hengen työn keskeinen tuntomerkki uskovassa on myös sellainen rakkaus
Jeesukseen, joka korottaa Jeesuksen kaiken Herraksi ja sellainen rakkaus Isään,
että Isä saa kunnian ja kiitoksen omiensa sydämistä.
Sinun Sanasi on totuus
Pyhä Henki ei yhdy mihinkään muuhun kuin totuuteen ja vain Raamatun kirjoitettu
Sana sisältää totuuden ja on totuus. Kun Pyhä Henki vie omiaan kaikkeen totuuteen, se tarkoittaa nimenomaan kaikkeen Raamatussa ilmoitettuun Jumalan totuuteen. Kun Pyhä Henki julistaa meille tulevaa, kysymys ei ole vain profetiasta, joka
löytyy esimerkiksi Ilmestyskirjasta vaan myös siitä koko pitkästä kirkkohistorian prosessista, jonka aikana Hän on toistuvasti osittanut, että Jumala toimii Raamatun lupausten mukaan.
Uskova löytää toki sanan totuuden edessä myös inhottavan lihansa, joka kaikin tavoin pyrkii torjumaan Jumalan kirjoitetun sanan. Mutta jos olet uskossa ja Herra
Jeesus asuu Pyhän Hengen kautta sydämessäsi, niin viime kädessä liha ei voi
päästä voitolle, vaan sinun on lopulta aina taivuttava totuuden alle ja tehtävä parannus synneistäsi. Pyhä Henki, joka asuu Heran omassa, iloitsee totuudesta. Pyhä
Henki jakaa omilleen suurimmat ja parhaat ilon hetket silloin, kun he ottavat vastaan
ihmeellisen totuuden sanoman Jeesuksen ristin sovitustyöstä ja ylösnousemuksen
voitosta.
Evankeliumi keskukseen
Jeesuksen suurena haluna on se, että ihmiset saisivat Pyhän Hengen sydämiinsä,
ja Pyhässä Hengessä iankaikkisen elämän, osallisuuden Jumalan elämään. Pyhän
Hengen vuodatus saattoi tapahtua kuitenkin vasta sen jälkeen, kun ihmiskunnan
synti oli Jeesuksen Golgatan uhrilla sovitettu. Jeesuksen oli mentävä pois tuskan ja
ristin tietä ylösnousemuksen voittoon, jotta Pyhä Henki saattoi tulla ihmisiin. Kun siis
Pyhä Henki tulee Sinuun asumaan, Hän ei voi olla korottamatta elämäsi keskukseksi Jeesusta, teurastettua Karitsaa, kärsinyttä mutta Voittanutta Vapahtajaa. Pyhän
Hengen työn varma tuntomerkki elämässäsi onkin se, että ristin evankeliumi on kristillisyytesi keskuksessa.
Jeesus nimittää Pyhää Henkeä Puolustajaksi ja Lohduttajaksi. Hänen työnsä näkyy
siinä, että Herran oma saa ottaa vastaan Golgatan sovintoveressä ansaitun anteeksiantamuksen lohdutuksen ja vakuutuksen, että mikään tai kukaan ei voi Herran
omaa erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
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Pyhä Henki maailmassa
Mutta Pyhän Hengen työ ei suinkaan rajoitu vain syntinsä tunnustaneisiin ja Jeesuksen veressä ne anteeksi saaneisiin uskoviin. Jeesus lähetti Henkensä myös vaikuttamaan maailmassa. Maailma vihaa kyllä Jumalaa ja Jeesusta, mutta Jumala rakastaa maailmaa ja siksi Pyhä Henki toimii lain ja evankeliumin saarnan välityksellä
myös maailman keskellä. Pyhä Henki, Totuuden Henki osoittaa maailmalle, miten
se elää ratkaisevan tärkeissä kysymyksissä pimeydessä. Maailmalla ei ole oikeaa
käsitystä siitä, mistä synnissä, vanhurskaudessa ja tuomiossa on kysymys. Julistuttamansa totuuden sanalla Pyhä Henki tahtoo pelastaa ihmisiä maailman pimeyden
keskeltä Jumalan lasten ihmeelliseen valoon.
Maailman ihmisillä on kyllä jonkinmoinen käsitys siitä mitä synti, vanhurskaus ja tuomio merkitsevät. Synnillä he ymmärtävät sitä moninaista epäonnistumista ja surkeutta, mikä kaikkialla vallitsee: kateus, itsekkyys, katkeruus, viha, varkaudet, väkivalta, uskottomuus jne aiheuttavat kyllä tuskaa ihmisille. Ihmisillä on omatunto, jonka mitaksi ja arviointiperustaksi he ovat asettaneet käsityksen oikeudenmukaisuudesta, vaikka oikeudenmukaisuuden sisältö näyttääkin muuttuneen hyllyvän suhteelliseksi. Lopulta kaikki vääryyttä kokeneet ihmiset kaipaavat myös sitä, että jostain löytyisi se viimeinen ja korkein auktoriteetti, jolta voisi saada oikean tuomion.
Kaiken tämän sinänsä oikeankin tiedon kanssa maailman ihmiset ovat sokeita. He
saattavat kuvitella itsensä varsin kunnollisiksi ja hyviksi, vaikka muissa vääryyttä näkisivätkin. He saattavat kuvitella kelpaavansa jopa Jumalankin edessä, koska eivät
ole mitään rötösherroja. Tuomiota he usein kaipaavat lähinnä muille, eivät itselleen.
Ilman Pyhän Hengen työtä maailma jäisi lopullisesti tähän pimeään. Mutta lain ja
evankeliumin sanan kautta Pyhä Henki kykenee tänäänkin murtamaan maailman ihmisten valhekulissit.
Synti
Pyhä Henki osoittaa ensinnäkin, että synnissä ei ole kysymys ensi sijassa siitä mitä
pahoja tekoja ihminen tekee tai mitä hyvää hän laiminlyö. Synnissä on syvimmiltään
kysymys siitä, ketä vastaan ihminen asettuu. Jos sylkäiset ystävääsi kohti, olet ilkeä, jos sylkäiset presidentin päälle, joudut kunnianloukkauksesta oikeuteen, mutta
jokainen syntisi on pohjimmiltaan sylkemistä ristiinnaulitun Herran Jeesuksen kasvoille. Se on majesteettirikos iankaikkista Jumalaa vastaan. Syyllistyt iankaikkiseen
syntiin. Synnissä on viime kädessä siis kysymys epäuskosta, asettumisesta Jeesuksen yläpuolelle ja Jeesuksen rakkauden ja totuuden torjumisesta. Kaikki teot ovat
lopulta vain seurausta siitä, että Jeesus - totuuden Kuningas on suistettu Sinun sydämesi valtaistuimelta. Kenelläkään ei ole pelastumisen mahdollisuutta, ellei Pyhä
Henki saa tehdä hänestä syntistä Jeesuksen pyhyyden ja rakkauden edessä.
Vanhurskaus
Pyhä Henki osoittaa myös, että vanhurskaudessa ( = Jumalan vaa'alla mitaten hurskas, vaa'an hurskas) ei ole kysymys meidän ajan virtausten mukana muuntuvasta
oikeudenmukaisuudesta ja siinä pysymisestä. Kukaan ei voi kelvata hyvällä elämällään Jumalan vaa'assa, jossa punnuksena on: "Olkaa te yhtä täydelliset kuin teidän
taivaallinen Isänne." Vain Jeesuksen tie Golgatan tuskien ja ylösnousemuksen voiton kautta Isän luo mahdollisti sen, että Jeesukseen turvaava ihminen julistetaan
taivaassa vanhurskaaksi. Jeesus on meidän silmältämme näkymättömänä todellisena vanhurskautenamme Isän oikealla puolella. Mikään muu kuin Hänen täydellisyy5

tensä ei kelpaa Jumalalle. Vain Jeesuksen lahjavanhurskauden varassa Sinäkin voit
pelastua.
Tuomio
Pyhä Henki osoittaa myös sen, että Saatana, tämän maailman ruhtinas sai lopullisen tuomionsa Golgatalla. Se kyllä pitää raivoa ja yrittää kaikin tavoin tuhota Jumalan työtä maailmassa, mutta se tietää tuomionsa. Sitä odottaa iankaikkisen kadotuksen tuli, joka on valmistettu Saatanalle ja hänen langenneille enkeleilleen. Pyhä
Henki kykenee evankeliumin Sanan voimalla siirtämään ihmisen Saatanan vallasta
Jumalan valtakuntaan, pimeydestä valoon. Pyhä Henki kykenee tänäänkin vapauttamaan ihmisiä ja säilyttämään heidät pelastuksessa taivaalliseen kirkkauteen asti
Sielunvihollisen vastustuksesta ja vainosta huolimatta.
Pyhän Hengen työ on uskovalle ihmiselle ihmeellinen kiitoksen ja ylistyksen kohde.
Mutta Pyhän Hengen työ on myös tämän levottoman maailman ainoa toivo. Mutta
molempien kohdalla Hän on sitonut oman kutsuvan ja pelastavan työnsä totuuden
sanaan, sanaan Jeesuksen rististä, joka on evankeliumi, Jumalan voima. Jos evankeliumi on saanut paljastaa Sinun epäuskosi synnin, jos se on saanut Sinut turvaamaan yksin Kristuksen lahjavanhurskauteen ja jos se on nostanut sydämesi sotaan
Sielunvihollista vastaan, Sinussakin asuu Pyhä Henki.
Esimerkki Pyhän Hengen työstä
Sain kirjeen eräältä rouvalta Ananista Japanista. Hän mainitsi aluksi, että hän on
joutunut kohtaamaan vastustusta omalle uskolleen kotonaan, mutta jatkoi sitten, miten Jeesuksen rukoileminen on hänelle todellinen ilo, sillä nyt hän tuntee hänet, elävän Herran, jota saa rukoilla. Ennen buddhalaisenakin hän oli toki rukoillut paljon,
mutta se oli ollut aina pelkkää huutoa tyhjyyteen. Mutta miten hän oli päässyt tähän?
Hän kävi aikanaan kristillisen yliopiston, ja sai käsiinsä Raamatun. Mutta hän pyrki
johdonmukaisesti välttämään kaikkea kristillistä vaikutusta silloin, vaikka tutustuikin
joihinkin kristittyihinkin. Kymmenen vuotta myöhemmin silloin saadut vaikutteet auttoivat häntä tulemaan vasta valmistuneen Ananin kirkon ruuanlaittopiiriin opiskelemaan eksoottista suomalaista leivontaa ja samalla myös Jumalan sanaa. Niin jatkui
parisen vuotta. Aina kun evankeliumia julistettiin, hän kuunteli sivullisen asenteella.
"Olen buddhalainen, ei Raamattu kuulu minulle. Voisiko Jumalaa todellakaan olla
olemassa?" Hän oli epäilijä tyyppiä. Mutta sitten Herra tarttui kouriintuntuvasti hänen elämäänsä. Hänen isälleen tuli vaikeuksia, hänen miehensä isä kuoli auto-onnettomuudessa ja lopulta hän itsekin ajoi kolarin, jossa mopoilija loukkaantui onneksi lievästi.
Viimeksi mainittu asia pani kuitenkin rouvan sydämen rauhan sekaisin. Hän alkoi tosissaan kysellä, voisiko Raamattu sittenkin olla totta. Mutta aina hän törmäsi samanlaisiin epäilyihin. Kun hän kuitenkin oli toistuvasti kuullut, että jos me tunnustamme syntimme, on Jumala uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän Jeesuksen veren tähden antaa meille kaikki synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä, hän tuli siihen lopputulokseen, että hänenkin tulisi tehdä parannus. Ei riittäisi,
että hänelle yhtenä kauniina päivänä asiat ikään kuin selviäisivät. Hänen itsensä
täytyisi tunnustaa sydämen syvyyksiin kätketyt synnit. Ja niin hän tuli kirkollemme ja
alkoi kertoa: "Minulla on asioita, joista olen tehnyt lujan päätöksen, että niiden kans6

sa menen hautaan. Kukaan ei koskaan saa näistä mitään tietää. Mutta tässä ne nyt
kuitenkin ovat." Ja niin hän jakoi sydämensä raskaat ja todelliset synnit. Sain
julistaa hänelle, että Jeesuksen nimessä ja veressä hänen kaikki syntinsä olivat anteeksi annetut. Ja niin hän palasi kotiinsa.
Jonkun päivän jälkeen hän tuli taas kirkkoon johonkin tilaisuuteen ja saatoin havaita, että hänen kasvojensa ilme oli muuttunut. Niistä loisti valoisuus. Pari viikkoa
myöhemmin hän kertoi rukouspiirissä muille, että nyt hän ymmärtää, että Jumala todella elää ja että hän on pelastunut, vaikka hän vielä syntejä tunnustaessaankin oli
ajatellut: "Mahtaako tästä olla mitään hyötyä." Jumalan sana alkoi sen jälkeen avautua hänelle ja Jeesus tuli läheiseksi todellisuudeksi.
Miten on Sinun laitasi?
Miten on Sinun laitasi? Asuuko Pyhä Henki Sinussa? Jos asuu, anna Hänen johtaa
itseäsi syvemmälle Raamatun totuuteen, syvemmälle Kristuksen tuntemiseen ja Hänen seuraamiseensa. Herralla on vielä paljon jaettavaa Sinulle sydämeltään. Anna
Pyhän Hengen puhdistaa sydämesi, niin että Herra pääsee kantamaan rakkauden
hedelmää elämässäsi, niin että muutkin saavat kuulla pelastuksen evankeliumin
kauttasi?
Jos tajuat, että Pyhä Henki ei vielä Sinun sydämessäsi asu, tiedä, että Hän haluaa
tänään tulla elämääsi. Hän haluaa osoittaa todellisen tilasi, syntisi varsinaisen luonteen, mutta Hän haluaa myös lahjoittaa Sinulle Kristuksen lahjavanhurskauden ja
vapauttaa Sinut vaeltamaan Herran valtakunnassa. Herran Henki kutsuu Sinua!
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