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Kiitos, rakas Pyhä Henki

kolmion ylhäällä oleva kärki näyttäisi jäävän Pyhälle Hengelle. Pyhä Hen
ki on ikään kuin jossain ylempänä kuin muut jumaluuden persoonat.
Tästä seurauksena on vuosisatojen ajan ollut sellaista Pyhän Hengen teolo

Monet pitävät uskon asioita Suomessa niin henkilökohtaisena etteivät he

giaa, että ihmisen pitää kovasti pyhittyä ja karsia synti pois elämästään

suostu keskustelemaan koko asiasta. Onkohan tällaisella ihmisellä lain

päästäkseen erityiselle Pyhän Hengen tasolle. ”Pyhän Hengen kaste” tai

kaan uskonnollista vakaumusta. Toiset taas eivät tohdi käyttää sanaa Ju

Hengen uudistus” annetaan ihmiselle palkintona hyvästä kilvoituksesta. Ja

mala. He puhuvat mieluummin Kaitselmuksesta, Korkeimmasta tai Ylä

jos ihminen ei ole saanut kokea tällaista ”Pyhän Hengen kastetta” tai

kerrasta. – Hyvin suuri joukko nuoria aikuisia on valinnut elämänkatso

”Hengen uudistusta”, hän on auttamattomasti toisen luokan kristitty.

muksensa erilaisista lähteistä. Kirkossa heidän ei omasta mielestä tarvitse

Minun mielestäni koko kuvio on väärin päin. Kun Jeesus oli korotettu tai

käydä. He kyllä uskovat Jumalaankin, mutta eri tavalla kuin kirkko opet

vaaseen, Isä ja Poika lähettivät Pyhän Hengen tänne alas, maan päälle. Ei

taa. Minulle on jäänyt vain epäselväksi, tietävätkö he sittenkään, mitä kirk

meidän tarvitse enää rukoilla, että Pyhä Henki laskeutuisi alas taivaasta

ko heidän mielestään opettaa näistä asioista.

meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Hänet on jo lähetetty alas,

Monet kirkossa käyvät ihmiset tunnustavat uskovansa Jumalaan, mutta

koska Kristus on kirkastettu ja astunut ylös. Pyhä Henki on jo täällä al

Jeesuksen merkitys on jäänyt monille heistä hämäräksi. Ja mielipiteiden

haalla, maan päällä! Hän on nyt Jumala meidän keskellämme.

hajonta on vielä suurempi, kun ruvetaan puhumaan Pyhästä Hengestä. On
ko Pyhä Henki ”se” vai ”Hän”? Mitä tästä tulisi ajatella? Kuuluuko Pyhä

Missä ja miten PH toimii?

Henki menneisyyteen vai onko Pyhällä Hengellä jotain merkitystä nykyai

Missä ja miten Pyhä Henki toimii? Korkealentoisessa ylistyksessä? Ehkä

kana?

joskus sielläkin. Paatoksellisessa rukouskokouksessa? Ehkä joskus siellä
kin. Mutta missä Hän toimii varmasti? Ainakin siellä, missä syntinen huu

Kolminaisuus-kuvat

taa Jeesusta avuksi. Pyhän Hengen tehtävä on ottaa Jeesuksen omasta ja

Minua on vuosia vaivannut kristillisessä symboliikassa Jumalan kolminai

julistaa sitä meille meidän arkeemme, ahdistukseemme, syyllisyyteemme,

suudesta tehdyt kuvat. Yleisin niistä on kolmio, jonka kärki on ylöspäin.

häpeäämme, hylkäämisemme ja hätäämme. Hän toimii täällä alhaalla, syn

Kristillisen uskomme mukaan Jeesus istuu ”Isän Jumalan, Kaikkivaltiaan

tisten keskellä.

oikealla puolella”. Eli Isä ja Poika ovat kolmion alimmat kulmat. Silloin

Vaeltakaa Hengessä

Älkää murehduttako Pyhää Henkeä

Miten Pyhä Henki toimii ja auttaa meitä? Moni uskova kipuilee vanhan

Meidän tulee olla hyvissä väleissä Pyhän Hengen kanssa. Emme saa mu

luontonsa kanssa. He yrittävät saada sitä kuriin rukoilemalla paastoamalla,

rehduttaa Häntä. Apostoli Paavali kirjoittaa: Älkää tuottako surua Juma

todistamalla, kilvoittelemalla. Yhä uudelleen ja uudelleen vanha Aatu vie

lan Pyhälle Hengelle. Ef 4:30. Mikä murehduttaa Pyhää Henkeä? Hänen

heistä kuitenkin voiton. Heille on tuttu Paavalin sana: Tiedänhän, ettei mi

tehtävänään on mm. kirkastaa meille Kristuksen sovitustyön merkitystä!

nussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää.

Pyhä Henki nuhtelee meitä lempeästi lankeemuksistamme auttaakseen

Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä

meidät tunnustamaan Jumalalla syntimme ja lankeemuksemme. Jos me

tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Room 7:18-19 - Onko tähän mi

kuitenkin jäämme kiinni lankeemukseemme, emme tunnusta syntiämme

tään ratkaisua? Pitääkö meidän jatkuvasti olla vanhan luontomme vankeja?

emmekä usko syntejämme anteeksi, me murehdutamme Pyhän Hengen.

Paavali sanoo, että on olemassa tie ulos tästä vankilasta: Hengen laki, joka

Jos näin käy kovin usein, vähitellen Pyhän Hengen ääni vaimenee sisim

antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut

mässämme ja me olemme vaarassa paatua.

synnin ja kuoleman laista. Room 8:2 – Hengen eli aerodynamiikan laki on
kumonnut synnin ja kuoleman eli maan vetovoimalain. Siksi Paavali jat

Älkää sammuttako Henkeä

kaa Galatalaiskirjeessä: Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämään

Meidän tulee myös antaa tilaa Pyhälle Hengelle ja Hänen työlleen. Apos

ne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja. Gal 5:16 -

toli Paavali kirjoittaa: Älkää sammuttako Henkeä, älkää väheksykö profe

Tai niin kuin vanhempi käännös asian ilmaisi: Vaeltakaa Hengessä, niin

toimisen lahjaa. 1 Tess 5:19-20 - Miten me voimme sammuttaa Pyhän

ette lihan himoa täytä. Miten me annamme Hengen ohjata elämäämme tai

Hengen? Nuori Stefanus kuvasi sitä sanoilla: "Te niskuroijat, ympärileika

vaellamme Hengessä? Siten, että noudatamme Jumalan Sanaa Pyhän Hen

tut mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat! Aina te olette vastusta

gen avulla. Jumala lupaa meille profeetta Hesekielin suulla: Minä annan

massa Pyhää Henkeä - niin kuin isänne, niin myös te! Onko yhtäkään pro

henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ot

feettaa, jota teidän isänne eivät olisi vainonneet? Apt 7:51-52 – Me vas

tamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Hes 36:27

tustamme Pyhää Henkeä, jos emme kuuntele ja tottele Jumalan Sanaa sel

TAUKO

laisena, kuin se on meille annettu profeettojen kautta Pyhissä kirjoituksissa
eli Raamatussa.

Täyttykää Hengellä
Jumala tahtoo, että me kaikki eläisimme jatkuvasti Pyhällä Hengellä täy
tettyä elämää. Paavali kirjoittaa Hengen innoittamana: Älkää olko järjettö
miä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä
siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne. Ef 5:17-18 –
Monien mielestä Hengellä täytetyn kristityn elämä on vain harvoille ja va
lituille mahdollista superelämää. Raamatun mukaan se on kuitenkin kristi
tyn normaalielämää. Kaikki muu on epänormaalia, toisenlaista kuin mikä
kristitylle on tarkoitettu!

Minä olen sovittanut hänen syntinsä. Päästä hänet siis vapaaksi syyllisyy
destä ja häpeästä.” - Jeesus vie meidän juttumme voittoon Isän edessä.
Kun saatana syyttää meitä omassatunnossamme, meillä on sydämessä toi
nen puolustusasianajaja. Pyhä Henki muistuttaa sielunvihollista ja meitä,
että meidän syntimme on jo sovitettu. Jeesus on kärsinyt niiden rangais
tuksen Golgatalla. Me saamme uskoa ne anteeksiannetuiksi Jeesuksen ni
messä ja kalliissa sovintoveressä. Niin sitten Pyhä Henki vie Jeesuksen ju
tun voittoon meidän sydämissämme. Kiitos, rakas Pyhä Henki!
Pyhä Henki on nimeltään Parakeleetos, rinnalle kutsuttu. Hän tulee mei
dän luoksemme, kun meillä on vaikeaa. Hän nostaa meidän katseemme

Totuuden Henki

Golgatalle, kun olemme kangenneet. Hän muistuttaa meitä kaikesta siitä

Miksi meidän on tärkeä olla hyvissä väleissä Pyhän Hengen kanssa? Jee

hyvästä, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt. Me emme ole saaneet maail

sus kutsuu Häntä Totuuden Hengeksi. Ilman Häntä me joudumme har

man henkeä, vaan Jumalan oman Hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on

haan. Pyhä Henki johdattaa meidät Sanan kautta kaikkeen totuuteen. Jee

lahjoittanut meille. 1 Kor 2:12 – Onko sinulla Pyhä Henki?

sus sanoo: "Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ettekä

Rukoillaan yhdessä

Jumalan voimaa? Mark 12:24

Tule, Pyhä Henki, ja lähetä taivaallisen valosi säteily. Tule, köyhien
Isä. Tule, lahjojen antaja. Tule, sydänten valo, sinä paras lohduttaja,

Toinen Puolustaja
Jeesus kutsui Pyhää Henkeä myös Toiseksi Puolustajaksi. Jeesus itse on
taivaassa meidän ensimmäinen puolustusasianajajamme. Kun saatana
syyttää meitä Jumalan edessä lankeemuksistamme, Jeesus astuu esiin ja

sielun suloinen vieras ja lämpö. Työssä sinä olet lepo, helteessä vil
voitus, murheessa lohdutus. Oi ihmeellinen valo, täytä uskollistesi
sydämen syvyydet.

Ilman sinua, Henki, ei mikään ole ihmisessä

puhdasta. Pese se mikä on likaista, kastele se mikä on kuivaa, pa
ranna se mikä on haavoittunut. Murra se mikä on kovaa, lämmitä se

sanoo: ”Isä, syyttäjä on ihan oikeassa. Asko on todellakin langennut noin

mikä on kylmää. Etsi kaikki eksyneet. Anna uskoville, sinuun luotta

surkeasti. Mutta Isä, minä olen kärsinyt hänen syntiensä rangaistuksen.

ville, pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistus, anna autuas loppu, anna
ikuinen ilo. Aamen

