
Tulta maan päälle
Luuk. 13:49-53

49. "Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka tahtoisinkaan, että se 
jo olisi syttynyt! 
50. Mutta minut on kasteella kastettava, ja kuinka ahtaalle joudunkaan, ennen kuin 
se on täytetty! 
51. Luuletteko, että olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? En suinkaan, sanon 
teille, vaan riitaa! 
52. Sillä tästedes samassa talossa viisi riitaantuu keskenään: kolme kahta vastaan 
ja kaksi kolmea vastaan, 
53. isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtään vastaan ja tytär 
äitiään vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiaan vastaan."

Sinun halusi ja Herran halu
Mikä mahtaa olla Sinun elämäsi suurin halu ja toive? Mutta mikähän mahtaa olla 
Jeesuksen suurin halu ja toive Sinun elämäsi suhteen? Jeesuksen halua on antaa 
Sinulle  parasta, mitä Sinulle ikinä voi tapahtua: Hän haluaa antaa sydämeemme tu-
len, joka roihuaa rakkaudesta niin Jumalaa kuin toisia ihmisiäkin kohtaan. Hän ha-
luaa antaa sydämiimme Pyhän Hengen tulen.

Mistä olen tullut, miten elän oikein ja minne olen menossa?
Kaikki ihmiset kaikkialla kyselevät, mitä varten he ovat syntyneet tähän maailmaan, 
miten tätä nykyistä elämää pitäisi elää, ja mitä oikein tulevaisuudessa kuoleman jäl-
keen tapahtuu. Nämä kysymykset itse asiassa kertovat, että ihmiset syntyvät tähän 
maailmaan erossa elävästä Jumalasta. Siksi heillä ei ole vastauksia niihin. Niin pian
kuin ihmiset pääsevät elävään yhteyteen taivaallisen Isän kanssa Jeesuksen Kris-
tuksen kautta, nuo kysymykset saavat vastauksen:

Olet syntynyt tähän maailmaan, koska Jumala halusi juuri sellaisen kuin sinä. Hän 
halusi meistä ihmisiä, jotka vaeltavat Hänen yhteydessään Hänen rakkauttaan ko-
kien ja Hänen kunniaksi elääksemme. Hän haluaa myös meidän pääsevän osalli-
seksi Hänen ihmeellisestä taivaallisesta kirkkauden valtakunnasta, jonka hän on 
valmistanut omilleen. Siellä saamme katsella Jeesuksen ja Isän kirkkautta ja ylistää 
Luojaamme ja Lunastajaamme.

Vapaus rakastaa ja langeta
Jumala loi meidät omaksi kuvakseen itseään varten. Mutta ihminen käytti väärin va-
pauttaan, joka teki hänelle rakastamisen mahdolliseksi, ja valitsi Jumalan rakasta-
misen sijasta itsensä korottamisen kaiken mitaksi. Ihminen hylkäsi Jumalan sanan 
ja luottamuksen Luojaansa kohtaan. 

Sen seurauksena hän kuoli hengellisesti eli joutui syyllisyyden, häpeän, pelon, syyt-
telyn valtaan. Hän pakeni Jumalaa ja hänen käsityksensä Jumalasta muuttui irviku-
vaksi – vaikka Jumalan rakkaus langenneeseen ihmiseen ei muuttunutkaan. Juma-
lasta erillään hän ei enää ymmärrä elämänsä tarkoitusta. Hän korottaessaan itsen-
sä hän joutuu ylpeyden, itsekkyyden, kateuden ja moninaisten himojen orjaksi. Hän 
alistaa toisia ja joutuu toisten polkemaksi. Ihmissuhteet kieroutuvat. 

Tämän kaiken keskellä hän yrittää etsiä apua monelta eri suunnalta. Hän tekee yri-
tyksiä muuttaa elämäänsä paremmaksi ja onnellisemmaksi, mutta kerta toisensa 
jälkeen hän joutuu pettymään. Edessä epävarmuutta ja sisintä kalvava pelko siitä, 
että kuoleman jälkeen hän joutuu tuomion alle.
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Herra ei hyljännyt langennutta
Mutta tätä kaikkea Jumala ei jäänyt vain sivusta katselemaan. Heti syntiinlankee-
muksen jälkeen Hän antoi lupauksen tulevasta Messiaasta, joka kykenisi palautta-
maan ihmisen takaisin Jumalan yhteyteen. Tämä lupaus toteutui, kun Jeesus Kris-
tus syntyi tähän maailmaan. Tekstissämme, joka sijoittuu Jeesuksen julkisen toimin-
nan loppupuolelle, Hän kertoo miksi Hän tuli tähän maailmaan. Hän haluaa sytyttää 
sydämemme palamaan Pyhän Hengen tulta.

Pyhä Henki vain sovitetun ihmissuvun ylle
Jeesus ei siis tullut vain sovittaaksemme meidän syntimme Golgatan ristillä ja an-
taakseen meille synnit anteeksi. Syntien sovitus oli kyllä ehto sille, että ihmiset voisi-
vat saada Jumalan oman elämän osallisuuden eli Pyhän Hengen sydämiinsä. Pyhä 
Jumala ei voinut vuodattaa Pyhää Henkeään synnissä elävän ihmiskunnan päälle. 
Se olisi merkinnyt ihmisille polttavaa ja kadottavaa kadotuksen tulta. Vasta sitten, 
kun Hän omassa Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa oli sovittanut ihmiskunnan 
synnin saattoi Hän vuodattaa Pyhän Hengen ”kaiken lihan ylle”. 

Ristin kaste
Tätä ristillä tapahtunutta tuskallista kärsimystä meidän sijaisenamme, meidän an-
saitsemistamme synneistä rangaistusta puolestamme kärsimystä Jeesus kuvaa 
kasteenaan. Toki Jeesus oli saanut jo julkisen toimintansa alussa Jordan-virralla Jo-
hanneksen kasteen. Se oli ollut kuin lähtölaukaus matkalla kohti varsinaista Golga-
tan tuskien kastetta. Ilman sitä yksikään ihminen ei voisi pelastua eikä päästä takai-
sin siihen yhteyteen elävän Jumalan kanssa, mistä synti oli hänet erottanut.

Kristityn kaste
Kristillinen kaste perustuu Jeesuksen  kärsimyskasteeseen Golgatalla. Kasteessa 
syntinsä tunnustava ja parannuksessa Herran armoa Golgatan tapahtumaan vedo-
ten pyytävä liitetään Jeesuksen kärsimiseen ja kuolemaan ja ylösnousemukseen. 
Kastettavan ei itse tarvitse kärsiä mitään rangaistusta, koska Jeesuksen Golgatan 
uhri luetaan hänen kuolemakseen ja Jeesuksen ylösnousemus vakuudeksi hänen-
kin tulevasta ylösnousemuksesta.  Mutta vielä enemmän, Herra antaa Pyhän Hen-
gen elämän, oman ylösnousemus elämänsä kastettavalle. Roomalaiskirje 6 kuvaa 
asiaa näin:

2. Ei tietenkään. Kuinka me, jotka olemme kuolleet synnille, vielä eläisimme siinä? 
3. Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen Jeesukseen, on
kastettu hänen kuolemaansa? 
4. Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, 
että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin mekin 
vaeltaisimme uudessa elämässä. 
5. Jos kerran meidät näin on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, 
me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. 
6. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta 
synnin ruumis nujerrettaisiin, niin ettemme enää palvelisi syntiä. 
7. Joka on kuollut, on vapautunut synnistä. 
8. Jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme myös saavamme elää hänen 
kanssaan.
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Kolme merkkiä
Millainen on sitten se Pyhän Hengen tuli, jonka Jeesus Golgatan kärsimyskasteen-
sa suoritettuaan, noustuaan kuolleista ja astuttuaan Isän luo taivaan kirkkauteen 
vuodatti seurakuntansa ylle. Tapahtuman kuvaa Apostolien tekojen 2 luku:

1. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. 2. Yhtäkkiä tuli tai-
vaasta 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 laskeutui-
vat heidän itse kunkin päälle, 4. ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat 
puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. 5. Jerusale-
missa asui juutalaisia, jumalaapelkääviä miehiä, kaikista kansoista, mitä taivaan 
alla on. 6. Kun tämä ääni kuului, koolle tuli paljon väkeä, ja ihmiset joutuivat ymmäl-
le, sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltään.  … ”11. - me kaikki kuulemme heidän 
puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista."

Pyhän Hengen tulon merkkejä olivat siis väkevä tuulenpuuskan kaltainen ääni, kun-
kin uskovan ylle laskeutuva liekki ja Jumalan suurten tekojen ylistäminen eri kielillä, 
joita kuulijat kykenivät ymmärtämään.

Tuulen humaus
Tuulen humaus oli niin voimaksan, että koko kaupunki sen kuuli ja monet kerääntyi-
vät koolle ihmettelemään sen alkuperää. Tuuli kertoo Pyhän Hengen työstä sen, 
että Pyhä Henki on toiminnassaan täysin vapaa. Emme voi kahlehtia Hänen työtään
mihinkään kaavoihin. Toisaalta niin kuin tuulella on väkevä voima, niin Pyhä Henki 
antaa myös Herran omille voiman. Se ei ole omavoimaisuutta – siksi Pyhän Hengen
voima vaikuttaa selkeimmin oman heikkouden keskellä. Se on vakuuttuneisuuden 
voimaa, varmuutta Jumalan sanan ja lupausten paikkansa pitävyydestä. Herran 
omista huokuva uskonrohkeus kutsuu myös muita ihmisiä Jeesuksen luo.

Tuli
Tulen liekki kertoo siitä, että Pyhä Henki on puhtauden ja pyhyyden Henki. Hän 
puhdistaa Herran omien sydäntä saastaisuudesta ja synnistä. Pyhittävä työ ilmenee
siten, että Pyhä Henki vie uskovan katselemaan ja kuuntelemaan Jeesusta Kristus-
ta. Mitä enemmän saamme viettää aikaa Sanan peilistä Jeesuksen kasvoja katsel-
lessa, sitä enemmän muutumme myös Hänen kuvansa kaltaiseksi:

15. Vielä tänäänkin peite on heidän sydämensä päällä Moosesta luettaessa, 16. 
mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois. 17. Her-
ra on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus. 18. Me kaikki, jotka peittä-
mättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme sa-
man kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on 
Henki. (2 Kor. 3:15-18)

Pyhä Henki synnyttää myös uskovissa sydämen paloa, intoa ja rakkautta, kun usko-
va saa kuunnella Herran Jeesuksen ääntä aivan niin kuin Emmauksen tien opetus-
lapsissakin:
He sanoivat toisilleen: "Eikö meidän sydämemme ollutkin palava, kun hän puhui 
meille tiellä ja avasi meille Kirjoitukset?" (Luuk. 24:32)

Julistavat huulet
Kun Pyhän Hengen tuli saa palaa uskovien sydämissä, he alkavat puhua Herran 
suurista teoista. Pyhä Henki avaa meidän suumme toisaalta ylistämään Herraa ja 
toisaalta kertomaan Jeesuksen suorittamasta Golgatan sovitustyöstä toisille ihmisil-
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le. Pietari aloitti heti Pyhän Hengen saatuaan rohkean saarnan. Siinä hän Pyhän 
Hengen voimassa korotti Jeesusta, julisti Herran kärsimyksen ja ylösnousemuksen 
voittoa ja rohkaisi syntinsä tunnustaneita ihmisiä turvautumaan Jeesuksen sovitus-
työhön. Julistetun evankeliumin voimasta yli 3000 miestä teki parannuksen, otti kas-
teen Jeesuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi ja sai Pyhän Hengen tulen 
omaan elämäänsä.

Riita ja tora
Vaikka Pyhä Henki synnyttää Herran omissa rakkauden, rauhan, ilon ja kärsivälli-
syyden hedelmää, se ei tarkoita sitä, että muut ihmiset hyväksyisivät heidät. Pyhä 
Henki on nimittäin myös totuuden Henki. Hänen tulensa voimasta uskova joutuu sa-
nomaan aivan lähimmille ihmisillekin, että on vain yksi tie pelastukseen. Ei ole mi-
tään muuta tietä kuin usko Jeesukseen. Siksi Pyhän Hengen työn eräs keskeinen 
tuntomerkki on riita ja tora. Missä ikinä Pyhän Hengen tuli on kulkenut, sieltä ei ole 
puutunut perheiden sisältä ristiriitoja, seurakunnista ristivetoa ja kirkossa arvostelua.
Mikä pahinta siellä on syntynyt  ristiriitoja myös uskoon tulleiden kesken ja Herran 
käyttämien johtajien välillä. 

Tahdotko todella Herran tulen syttyvän?
Haluatko, että Kristus sytyttää sinut Pyhän Henkensä tuleen? Se on nimittäin se 
sama tuli, joka tulee kerran polttamaan ruumenet sammumattomassa tulessa. Kris-
tus sytyttää meidät tulella, joka lähtee ensimmäiseksi polttamaan meidän sydämem-
me kipeimpiä syntejä, niitä joita suosimme, joiden vuoksi rakkautemme lähimpiim-
me, sairaisiin, vangittuihin, alkoholisteihin, yksinäisiin, kärsiviin on sammunut. Py-
hän Hengen tuli kantaa rakkauden hedelmää.

Synti on tunnustettava ja hyljättävä
Herra kutsui vanhan liiton profeetat riidan ja toran miehiksi, sillä tämä maailma eikä 
tähän maailmaan rakastunut kristillisyys ole koskaan iloinnut niistä, jotka julistavat 
totuuden sanaa. Aina ja kaikkialla on pidetty höyrähtäneinä niitä, jotka jaksavat va-
roittaa ihmisiä iankaikkisesta tuomiosta ja kadotuksesta, joka kohtaa niitä, jotka hyl-
käävät Herran sanan ja Herran valmistaman pelastuksen.

Herran tuli on synnin tuomitsevaa ja synnistä puhdistavaa tulta, niin että ei armoa 
oteta vain itselle eletyn elämän ja synnin laastariksi, vaan lähdetään myös teke-
mään elämän parannusta hyljäten synti ja etsien sitä, mikä on Jumalan mieleistä 
elämää.

Tulta taivaasta
Herran tuli on myös taivaallista tulta. Kun Herra sytyttää sydämemme, ensimmäi-
seksi ja tärkeimmäksi asiaksi meille tulee toivo päästä taivaalliseen kirkkauteen. Mi-
ten vähän mielenkiintoa meillä onkaan siihen, millainen on taivas, kenen kanssa 
saamme siellä olla ja miten suunnaton autuus on saada aina katsella kirkastettua ja 
teurastettua Karitsaa! Pyhän Hengen synnyttämä tuli antaa meille loputtoman ja yhä
syvenevän kaipauksen päästä taivaaseen. 

Voi meitä, kun ainoaksi mielenkiinnoksemme muodostuu oma hyvinvointimme, me-
nestys työssämme, ajallisten ansioiden ja arvostuksen kerääminen ja siitä huolehti-
minen, että voimme viettää huolettomat eläkepäivät. Herran tuli vie meitä kärsimään
ja näkemään vaivaa, menettämään ajassa voittaaksemme taivaassa. Et voi molem-
pia saavuttaa. Herran tuli panee meidät janoamaan Jumalan Sanaa ja tekee ru-
kousyhteydestä hänen kanssaan ei vain tuskaisen taistelun vaan myös suloisen le-
von ja virvoituksen, ilon ja voiman lähteen.
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Suloista aikaa
Pyhän Hengen tuli ei siis tee elämäämme helpoksi, ja kuitenkin se on suloisinta ja 
makeinta, mitä täällä ajassa voimme maistaa. Ne meistä, jotka olemme saaneet jos-
kus maistaa jotain siitä, kun Herra toimi väkevällä kädellään, emme voi tyytyä mihin-
kään vähempään täällä ajassa. Kaipuumme on, että saisimme edes vielä kerran 
maistaa sitä Herran läheisyyttä, joka on niin pyhää, mutta niin suloista armahdetulle.
Ikävöimme sitä Hengen tulta, joka antaa voiman, innon, varmuuden ja rohkeuden 
todistaa, että meillä on pelastus Jeesuksessa Kristuksessa ja ettei ole mitään muuta
pelastusta kuin Hänen nimessään.

Jatkuvaan Jeesus-yhteyteen
Se tuli, jota Kristus antaa, ei kuitenkaan ole sellaista, että sytyttyään se jatkaisi kuin 
itsestään palamistaan irrallaan Herrasta Jeesuksesta. Voimme palaa vain sikäli kuin
Pyhän Hengen täyttävä läsnäolo jatkuvasti palaa meissä. Se tuli ei ole kuluttavaa, 
vaan uudistavaa, syvempään pelastusvarmuuteen, Herran rakkauden kasvavaan 
omistamiseen vievää tulta. Herran tuli palaa vain henkilökohtaisessa läheisessä yh-
teydessä Häneen. Meidän tulemme on niin kuin rautaharkon hehkua pätsissä. Se 
voi jatkua vain niin kauan, kuin harkko on tulen sisällä. Vain sikäli kuin Herran Henki
saa täyttää sinua, voit palaa Herran tulta. Suostutko hänen tuleensa? Sinä voi vas-
tustaa, voit tukahduttaa ja voit hyljätä Herran Hengen työn.

Herran teko
Kristuksen Hengen tuli ei ole ihmisteko. Et voi sitä rukouksillasi, pyynnöilläsi, anomi-
sellasi, etkä millään muullakaan ottaa, ellei Herra itse sitä anna. Ja silti meidän tulee
rukoilla, että Herra antaisi tulensa uudelleen. Mutta ei tule myöskään ihmetellä, kun 
Hän sitten ehkä hyvinkin kipeällä tavalla alkaa vastata rukouksiimme.

Esimerkki Pyhän Hengen tulen vaikutuksesta
Vuonna 1930 pastori Itoo oli vasta valmistunut teologisesta tiedekunnasta ja aloittanut evan-
kelioimistyön Osakassa. Eräänä päivänä tuli puhelu Machimoto-nimisen nuorukaisen äidiltä.
”Pastori, poikani on juuri viety sairaalaan pahoin eri puolilta ruumistaan palovamman saa-
neena. Hänen tilansa on erittäin kriittinen. Voisitteko rukoilla hänen puolestaan.” Itoo kiiruh-
ti sairaalaan.

Machimoton veljellä oli moottorikorjaamo, jossa Machimoto oli töissä  ja kävi samalla ilta-
koulua. Tuona päivänä hän oli ollut korjaamassa jotain autoa, mutta jokin kipinä oli aiheutta-
nut bensiiniräjähdyksen. Hän oli kautta koko ruumiinsa saanut pahoja palovammoja. 

Potilashuoneessa hän oli koko ruumis sidottu ympäriinsä siteisiin. Tilanne oli äärimmäisen 
vakava. Nuorena pastorina Itoo hätääntyi eikä oikein tiennyt, miten tällaisessa tilanteessa 
voisi lohduttaa kärsivää. Hänen äitinsä ei ollut kristitty, mutta koska hän tiesi poikansa saa-
neen kasteen kristillisessä kirkossa ja hänen toimineen aktiivisesti nuorten piirin vastuun-
kantajana, hän oli soittanut Itoon paikalle. Niin äiti kääntyi poikansa korvanjuureen ja kertoi,
että pastori Itoo oli saapunut. Siteiltä poika ei kyennyt näkemään, vaikka silmät olivatkin au-
ki. Hän lausui: ”Kiitos pastori Itoo, kun tulit minua katsomaan.” Kun Itoo surkutteli hänen 
karmeata tilaansa, hän sanoi: ”Pastori, laula halleluja!” Halleluja tarkoittaa Jumalan ylistä-
mistä. Miten näin onnettomassa tilassa voisi ylistää Jumalaa. Pikemminkin kai olisi ollut 
kiusaus kirota Jumalaa. Mutta Machimoto nuorukainen pyysi laulamaan ylistystä Herralle. 
Mutta juuri tämä kertoo, miten ihana ja suurenmoinen on Kristuksen pelastaman asema. Sit-
ten Itoo lauloi muun muassa:

Olen Herrassa ja sydämeni iloitsee
kun saan vaeltaa edessäsi, sydän täyttyy
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Halleluja, halleluja!
kun saan vaeltaa edessäsi, sydän täyttyy”

Kun Itoo alkoi laulaa tätä, hän liikuttui. Kun sitten hän katsoi Machimoton huulia, hän huo-
masi, että tämähän lauloi Itoon mukana. Tuossa kuolemaisillaan hän lauloi kiitosta Herralle.

Tämän laulun neljäs säkeistö kuuluu:
Herran johdattava käsi on luja
pääsen lopulta Hänen valtakuntaansa
Halleluja, halleluja
pääsen lopulta Hänen valtakuntaansa”

Oli ajallinen elämämme millaista tahansa, lopulta pääsemme perille Jumalan ihmeelliseen 
taivaalliseen valtakuntaan.

Kun laulu oli päättynyt, hän pyysi: ”Etkö voisi laulaa vielä virren 'Jätä itsesi Herran käsiin'?”

Kristityn elämän ihanuus alkaa siitä, että saa ylistää Jumalaa. Sitten suurenmoinen voitto on 
siinä, että saa kaikki asiansa jättää Herran käsiin. 

Niin sitten Itoo lauloi virren, jossa pyydetään, että Herra ottaisi meitä kädestä kiinni ja kul-
jettaisi oman tahtonsa tietä. Olkoon tie kuinka tuskallinen ja kivinen tahansa, haluamme kul-
kea Hänen tahdossaan. Pyydämme, että Herra antaisi meille sellaisen maljan kuin Hän hy-
väksi näkee. Oli se katkera tai makea malja, suostumme siihen.

Tätäkin virttä Machimoto hyräili yhdessä Itoon kanssa. 

Yleensä hänen saamansa suuruusluokan palohaavat johtavat kuolemaan, mutta hän jäi hen-
kiin ja pääsi lopulta kotiin sairaalasta. Mutta palovammojen vuoksi hänen vasen kätensä ja 
jalkansa eivät enää toimineet, joten hän jäi pysyvästi vammaiseksi. Hän palasi myös seura-
kunnan yhteyteen eikä missään vaiheessa ilmaissut minkäänlaista katkeruutta siitä, että 
joutui viettämään vammaisen elämää. Päin vastoin hän toistuvasti kiitti Jumalaa. 

Pari vuotta sen jälkeen eräässä evankelioimiskampanjaa edeltävässä rukouskokouksessa 
Machimota rukoili näin:
”Taivaallinen Isä, kiitän Sinua! Sinä rakastat Japania ja olet nostattanut tämän liikkeen, jolla 
etsimme miljoonan ihmisen pelastusta. Toisvuonna menetin palovamman vuoksi vasemman 
käteni ja vasemman jalkani toimintakyvyn, mutta kiitos Herra, että oikea käteni ja oikea kä-
teni, silmäni ja korvani yhä toimivat. Haluan antaa ne Sinun käyttöösi. Jos jotenkin voit 
käyttää minua noiden pelastumattomien miljoonien hyväksi, niin johda minua tahtosi mu-
kaan.”
Machimoto sai vielä elää muutamia vuosia, ennen kuin pääsi Herran luo.

Entä Sinä?
Kaipaatko Sinä Pyhän Hengen tulta sydämeesi? Ellet, Jeesus joka tapauksessa ei 
muuta niin halua kuin sitä, että saisit täyttyä Pyhän Hengen tulella. Et voi sitä saada
omalla yrittämisellä tai ponnistelemalla. Hän haluaa antaa tulensa, kun avaat sydä-
mesi vastaanottamaan Hänen sanansa ja kun taivut Hänen sanansa alle omista-
maan syntiesi anteeksiantamus Golgatan uhriveren tähden. Herra ei halua, että tyy-
tyisit vähempään kuin  Hänen palava rakkautensa Sinua kohtaan. Herra haluaa, 
että Sinäkin voisit rakastaa sillä rakkaudella, jota Hän Sinua kohtaan osoittaa. Pyy-
dä ja rukoile sitä, että saisit katsella Hänen kasvojaan Sanan peilistä ja muuttua sen
kuvan kaltaiseksi Pyhän Hengen vapaudessa.
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