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MARTTI  LUTHER 

Pyhä Henki on rakas 
lohduttaja

Pilkkaajaa ja syyttäjää vastusta-
maan Kristus tahtoo sanoa, minä lähe-
tän Isäni tyköä — sijastani — Pyhän 
Hengen avustajaksi ja Puoltajaksi: hän 
on teitä edustava Jumalan edessä ja 
myös vahvistava ja lohduttava teidän 
sydämiänne, ettette maailman ja per-
keleen häpäisemisten ja pilkkaamisten, 
syyttelemisten ja kauhistelemisten täh-
den vaipuisi epätoivoon, vaan päinvas-
toin saisitte pelottoman uskalluksen ja 
rohkeuden, turvallisesti avaisitte suun-
ne ja pysyisitte voittoisina kannallanne, 
niin kuin hän, Luukkaan Evankeliumin 
21. luvussa (jakeessa 15) sanoo: "Minä 
annan teille suun ja viisauden, jota vas-
taan eivät ketkään teidän vastustajanne 
kykene asettumaan tai väittämään".

Todellakin Pyhä Henki on täten ys-
tävälliseksi ja lohduttavaiseksi kuvattu! 
Emme siis saa häntä muuna pitää em-
mekä muuksi arvostella kuin ystävälli-
seksi, rakkaaksi lohduttajaksi ja autta-
jaksi. Tietäkäämme, Jumalan, Isän, ja 
Kristuksen lähettävän ja antavan hänet 
meille sitä varten, ja hänen itsensä 
myös varmasti sanan välityksellä osoit-
tautuvan sellaiseksi, joka meitä toden 
teolla lohduttaa ja Jumalalta pelkkää 

armoa, rakkautta ja hyvää julistaa, joka 
vakuuttaa sydämille, ettei Jumala, ei 
Isä eikä Poika, vihastu heihin eikä tuo-
mitse heitä eikä tahdo heitä pelästytet-
tävän, koskapa he kumpikin lähettävät 
Pyhän Hengen Puolustajaksi, ja koska 
hän saamansa käskyn mukaan ei ole 
julistava heille mitään muuta, kuin sitä, 
minkä itse kuulee, niin kuin edellisessä 
evankeliumissa jo kuulimme. – – –

Toiseksi Kristus nimittää häntä 
"totuuden Hengeksi", niin ikään evan-
keliumin uskojien lohdutukseksi, että 
he tietäisivät sanan kautta kuulemansa 
lohdutuksen paikkansapitäväksi ja 
totuudelliseksi, valhettelemattomak-
si ja pettämättömäksi, ja että siihen 
rohkeasti perustava luottamus ei iske 
harhaan, vaan pysyy varmana, lujana 
ja jatkuvana sekä kestää kaikkien hel-
vetin porttienkin rynnäköt ja kauhis-
tamiset, se kun ei perustu mihinkään 
epävarmaan ja vaihtelevaan, niin kuin 
maailman lohdutus ja luottamus, joka 
perustuu katoavaan tavaraan, valtaan 
ja voimaan, vaan Kristuksen sanaan ja 
Jumalan ikuiseen totuuteen
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Pyhän Hengen varsinainen virka

Pyhä Henki ei ole tästä maailmasta eikä häntä voi aisteilla ha-
vaita. Hän on jumaluuden kolmas persoona, jonka Isä on lähettänyt 
maailmaan todistamaan Kristuksesta ja kirkastamaan häntä ihmisten 
sydämille. Missä siis kuulet selkeää Kristus-todistusta, siellä toimii 
Pyhä Henki. Toisin sanoen, siellä, missä Pyhän Raamatun mukaises-
ti puhtaasti ja selkeästi saarnataan Kristuksesta ja missä sakramentit 
jaetaan Kristuksen asetuksen mukaan, siellä Pyhä Henki toimii. 
Siellä omattunnot rohkaistuvat luottamaan siihen, että Kristus on 
kuollut heidän syntiensä edestä ja että Jumala on ne anteeksiantanut. 
Siellä Pyhä Henki kuvaa meille Kristuksen lempeäksi ja anteek-
siantavaksi Hyväksi Paimeneksi ja taivaallisen Isän lepytetyksi ja 
sovitetuksi Jumalaksi, jonka sydämellinen tahto on, että jokainen 
kääntyisi epäuskostaan ja panisi sielunsa turvan Kristukseen. Missä 
näin tapahtuu, sieltä löydämme Kristuksen seurakunnan, sillä Juma-
lan sana ei palaa tyhjänä takaisin.

Hurmosliikkeet ovat luoneet käsityksillään aivan toisen kuvan 
Pyhästä Hengestä, esineellistäneet hänet ja hukanneet pääasian. 
Heillä Pyhä Henki on sidoksissa henkilöihin, joilla he uskovat ole-
van Pyhän Hengen lahjan. Sen vuoksi karismaattisia ryhmiä on niin 
paljon. He käsittävät yleisen, ensimmäisen uskonkappaleen alueella 
tapahtuvan Jumalan johdatuksen kuuluvan kolmannen uskonkappa-
leen piiriin. Myöskään Jumalan sana ei ole heille Raamatun sana, 
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vaan he uskovat, että Pyhä Henki antaa Jumalan sanan välittömästi. 
Sen tähden he eivät ojentaudu Raamatun opin mukaan.

Ensimmäisenä helluntaina seurakunnalle annetut erityiset Pyhän 
Hengen ihmelahjat olivat todistuksia Uuden liiton alkamisesta. 
Silloin apostolit siirtyivät saarnaamaan ja kastoivat kääntyneet, ja 
seurakunta kokoontui jumalanpalveluksiin ehtoollisen viettoineen. 
Näin tapahtui kaikkialla, kuten saamme lukea Uudesta testamentis-
ta. Kokoontumisesta sanan ja sakramenttien ympärille tuli pysyvä 
toimintamuoto kristilliseen kirkkoon kaikkialle maailmaan. Kristil-
lisessä kirkossa on voinut olla eri puolilla monenlaista heikkoutta, 
mutta tämä perusasia, sana ja sakramentit, on synnyttänyt uskoa ja 
pitänyt sitä yllä. Kristuksen kirkolla on Kristuksen lupauksen mu-
kaan Pyhä Henki, ja näin on oleva maailman loppuun asti. Tämä on 
helposti ymmärrettävä asia, jos käsitämme Kristuksen Seurakunnan 
sen pettämättömistä tuntomerkeistä eli armonvälineistä käsin.

             Markku Särelä 
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1. Raamatussa sanotaan Pyhää 
Henkeä nimenomaisesti ja rajoituk-
setta Herraksi (JHWH) ja Jumalak-
si. Pietari sanoi: "Ananias, miksi on 
saatana täyttänyt sinun sydämesi, 
niin että koetit pettää Pyhää Hen-
keä… Et sinä ole valhetellut ihmi-
sille, vaan Jumalalle." (Apt. 5:3–4) 
16. "Ettekö tiedä, että te olette 
Jumalan temppeli ja että Jumalan 
Henki asuu teissä?" (1 Kor. 3:16) 
Ks. myös 2 Piet. 1:21, Jes. 6:8–9. 
Apt. 28:25-28. 2 Sam. 23:2–3.

2. Raamattu omistaa Pyhälle 
Hengelle Jumalan olemusta koske-
vat ominaisuudet:

– kaikkiallaolon. "Minne minä 
voisin mennä, kussa ei sinun Hen-
kesi olisi, minne paeta sinun kas-
vojesi edestä? Jos minä taivaaseen 
nousisin, niin sinä olet siellä; jos 
minä tuonelaan vuoteeni tekisin, 
niin katso, sinä olet siellä. Jos minä 

Pyhä Henki on tosi Jumala, 
Pyhän Kolmiykseyden kolmas persoona

kohoaisin aamuruskon siivillä ja 
asettuisin asumaan meren ääriin, 
sielläkin sinun kätesi minua talut-
taisi, sinun oikea kätesi tarttuisi 
minuun. Ja jos minä sanoisin: 'Peit-
täköön minut pimeys, ja valkeus 
minun ympärilläni tulkoon yöksi', 
niin ei pimeyskään olisi sinulle 
pimeä: yö valaisisi niin kuin päivä, 
pimeys olisi niin kuin valkeus." Ps. 
139:7–12.

– kaikkitietävyyden. "Mutta 
meille Jumala on sen ilmoittanut 
Henkensä kautta, sillä Henki tutkii 
kaikki, Jumalan syvyydetkin." 1 
Kor. 2:10.

– kaikkivallan. "Mutta kaiken 
tämän vaikuttaa yksi ja sama Hen-
ki, jakaen kullekin erikseen, niin 
kuin tahtoo." 1 Kor. 12:11.

3. Pyhä Henki lähtee Isästä ja 
Pojasta iankaikkisuudessa sanoin 
kuvaamattomalla tavalla: "Mutta 

Johan Konrad Dietrichin (1575–
1639) Katekismus on luterilaisissa 
kirkoissa käytetty paljon. Se on 
ollut lähteenä myös Svebiliuksen 
katekismukselle ja omalle kristi-
nopillemme. Se antaa seuraavat 
raamattutodisteet Pyhän Hengen 
jumaluudelle: Johan Konrad Dietrich
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kun Puolustaja tulee, jonka minä 
lähetän teille Isän tyköä, totuuden 
Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin 
hän on todistava minusta." Joh. 
15:26. "Ja koska te olette lapsia, 
on Jumala lähettänyt meidän sydä-
meemme Poikansa Hengen, joka 
huutaa: 'Abba! Isä!'"  Gal. 4:6.

4. Koska Pyhä Henki on Isän 
ja Pojan kanssa samaa olemusta. 
"Sillä kolme on, jotka todistavat 
taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, 
ja ne kolme ovat yksi." 1 Joh. 5:7 
(Lutherin käännöksen mukaan. Vrt. 
Biblia.)

5. Koska Pyhä Henki tekee 
omalla voimallaan jumalallisia te-
koja. Niitä ovat

– luominen. "Jumalan Henki liik-
kui vetten päällä." 1 Moos. 1:2. "Her-
ran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja 
kaikki niiden joukot hänen suunsa 
Hengellä." Ps. 33:6.

– maailman ylläpitäminen. "Ju-
malan Henki on minut luonut, ja 
Kaikkivaltiaan Henkäys elävöittää 
minut." Job 33:4.

– tulevien asioiden ilmoittami-
nen. "Sillä ei koskaan ole mitään 
profetiaa tuotu esiin ihmisen tah-
dosta, vaan Pyhän Hengen johtami-
na ihmiset ovat puhuneet sen, min-
kä saivat Jumalalta." 2 Piet. 1:21.

– ihmeet. "Mutta jos minä Ju-
malan Hengen voimalla ajan ulos 
riivaajia, niin on Jumalan valtakunta 
tullut teidän tykönne." Matt. 12:28.

– uudestisyntyminen. "Jeesus 
vastasi: 'Totisesti, totisesti minä 

sanon sinulle: jos joku ei synny ve-
destä ja Hengestä, ei hän voi päästä 
sisälle Jumalan valtakuntaan.'" Joh. 
3:5.

– uudistus. "Pelasti hän meidät, 
ei vanhurskaudessa tekemiemme 
tekojen ansiosta, vaan laupeutensa 
mukaan uudestisyntymisen peson 
ja Pyhän Hengen uudistuksen kaut-
ta." Tiit. 3:5.

– rukouksen vaikuttaminen. 
"Sillä te ette ole saaneet orjuuden 
henkeä ollaksenne jälleen pelos-
sa, vaan te olette saaneet lapseu-
den hengen, jossa me huudamme: 
"Abba! Isä!… Samoin myös Henki 
auttaa meidän heikkouttamme. 
Sillä me emme tiedä, mitä mei-
dän pitää rukoileman, niin kuin 
rukoilla tulisi, mutta Henki itse ru-
koilee meidän puolestamme sano-
mattomilla huokauksilla. " Room. 
8:15,26.

6. Raamattu omistaa Pyhälle 
Hengelle Jumalalle tulevan pal-
vonnan ja kunnian. "Menkää siis ja 
tehkää kaikki kansat minun opetus-
lapsikseni, kastamalla heitä Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen." 
Matt. 28:19. "Pyhä, pyhä, pyhä 
Herra Sebaot; kaikki maa on täynnä 
hänen kunniaansa." Jes. 6:3.

Nämä seikat osoittavat varmuu-
della, että Pyhä Henki on todellinen 
ja varsinainen Jumala ja hän on sitä 
luontonsa puolesta.

Dietrichin Katekismuksesta suomeksi toi-
mitti Markku Särelä.
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”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen 
nimeen.” Näin meidät on kastettu 
ja näin alkaa jokainen jumalanpal-
velus. Pyhällä Hengellä on uskos-
samme tärkeä paikka Isän ja Pojan 
rinnalla.

Jotkut ryhmät, kuten Jehovan 
todistajat, ajattelevat Pyhän Hen-
gen olevan Jumalan persoonaton 
voima. Raamattu kyllä puhuu Ju-
malan voimasta Pyhän Hengen saa-
misen yhteydessä. (Luuk. 24:49, 
Ap.t. 1:8) Kuitenkin myös Jeesusta 
sanotaan Jumalan voimaksi (1 Kor. 
1:24), vaikka hän on silti kiistämät-
tä persoona.

Raamattu puhuu Pyhästä Hen-
gestä monissa kohdissa tavoilla, 
jotka osoittavat hänen olevan per-
soonallinen. Pyhä Henki jakaa 
lahjoja tahtonsa mukaan (1 Kor. 
12:11), kuulee (Joh. 16:13), puhuu 
(1 Tim. 4:1, Ilm. 2:7 jne.), näkee 
hyväksi (Ap.t. 15:28), huokaa esi-
rukouksessa (Room. 8:26–27), 
tutkii (1 Kor. 2:10), hänet voi tehdä 
murheelliseksi (Ef. 4:30), hänelle 
voi yrittää valehdella (Apt. 5:3–4) 
ja häntä voi pilkata (Apt. 12:31, 
Hebr. 10:29).

Jeesus opetti Pyhästä Hengestä 
erityisesti Johanneksen evanke-

Hän vai se? 
Onko Pyhä Henki persoonallinen Jumala 

vai Jumalan voima?
liumin luvuissa 14–16. Niissä hän 
sanoo Pyhää Henkeä Puolustajaksi, 
jonka hän lähettää opetuslapsille 
mentyään taivaaseen. (Joh. 15:26) 
Pyhä Henki opettaa heille kaiken ja 
muistuttaa Jeesuksen sanoista (Joh. 
14:26), todistaa Jeesuksesta (Joh. 
15:26), johdattaa heidät kaikkeen 
totuuteen, kirkastaa Jeesuksen sekä 
ottaa hänen omastaan ja antaa heille 
(Joh. 16:13–14). Näistä Jeesuksen 
sanoista käy ilmi paitsi Pyhän Hen-
gen persoonallisuus, myös se, mitä 
hän tekee. Hän toimii ikään kuin 
Jeesuksen läsnäolon välittäjänä ja 
opetuslasten ohjaajana Jeesuksen 
mentyä taivaaseen. Hän opettaa 
meitä tuntemaan Jeesuksen. 

Pyhä Henki esiintyy Raama-
tussa Isän ja Pojan rinnalla nk. 
triadisissa eli ”kolminaisissa” il-
maisuissa, joista tärkein on Jee-
suksen käsky kastaa Isän ja Pojan 
ja Pyhän Hengen nimeen (Matt. 
28:19). Siinä Isällä ja Pojalla ja 
Pyhällä Hengellä on yksi yhteinen 
nimi, johon kristityt kastetaan, niin 
että he tulevat Jumalan omiksi. 
Muita vastaavia lausumia ovat 
1 Kor. 12:4–6, jossa mainitaan 
Jumala, Herra (Jeesus) ja Henki, 
sekä 2 Kor. 13:14, jossa toivotetaan 
Herramme Jeesuksen Kristuksen 
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armoa, Jumalan rakkautta ja Py-
hän Hengen osallisuutta. Näiden 
lisäksi Isä ja Poika ja Pyhä Henki 
esiintyvät yhdessä Jeesuksen kas-
teen kuvauksessa, kun taivaasta 
kuuluu Isän ääni ja Pyhä Henki 
laskeutuu Jeesuksen päälle. Myös 
luomiskertomuksessa Isä ja Poika 
ja Pyhä Henki ovat läsnä yhdessä, 
tosin verhotusti: Isä Jumala luo 
maailman Poikansa kautta, joka on 
hänen iankaikkinen Sanansa, (Joh. 
1:1–3, 1 Moos. 1:1) ja Pyhä Henki 
liikkuu vetten päällä. (1 Moos. 1:2) 
Kolminaisuuden persoonat toimi-
vat yhdessä Jumalan hyvissä teois-
sa: maailman luomisessa, ihmisen 
pelastamisessa ja pyhittämisessä.

Pyhän Hengen persoonallisuu-
teen kuuluu se, että hän ei ole mikä 
tahansa persoona, vaan tosi Jumala. 
Edellä mainituista ja muista raa-
matunkohdista näkyy, että Pyhälle 
Hengelle omistetaan Jumalan nimi 
esim. kastekäskyssä (Matt. 28:19), 
Jumalan teot, kuten luominen (Ps. 
33:6, 1 Moos. 1:2) ja hengellisten 
lahjojen jakaminen (1 Kor. 12:11), 

sekä Jumalan ominaisuuksia kuten 
kaikkitietävyys (Ps. 139, 7–8, 1 
Kor. 2:10). Hän myös toimii yhdes-
sä Isän ja Pojan rinnalla.

Mikä siis on vastaus artikkelin 
otsikossa olevaan kysymykseen? 
Pyhään Henkeen viitataan joskus 
sanalla se, mutta on selvää, että hän 
on persoona ja että hän on Jumala. 
Hän-sana tuo tämän selvemmin 
ilmi ja se-sana voi aiheuttaa väärin-
käsityksiä, mutta tärkeintä on, että 
uskon sisältö on oikea. Pyhän Hen-
gen persoonallisuus ja Jumaluus 
lohduttavat uskovia. Henki, joka 
asuu sydämessämme ja kirkastaa 
meille Kristuksen, ei ole vain per-
soonaton voima, vaan elävä Puo-
lustaja. Hän ei ole vain luotu sa-
nansaattaja, vaan Jumala. Näin hän 
voi tehdä meissä pelastavan työnsä 
ja varmasti saattaa sen päätökseen. 
Kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika 
ja Pyhä Henki, vaikuttaa meissä 
aina kasteesta alkaen ja tuo meidät 
lopulta rakkautensa ikuiseen yhtey-
teen taivaassa. 

             Vesa Hautala
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Tarvitsee vain katsoa Raamatun ensimmäiselle sivulle ja voi nähdä, että 
Jumala yksinkertaisesti puhui ja Hänen Sanansa antoivat kaikelle olemas-
saolon. Tämä on ehdottoman ihmeellistä, mikä voi ylittää sen! Paratiisissa 
meidän esivanhempamme tulivat kiusatuiksi ja petetyiksi. Aadam ja Eeva 
päästivät irti Jumalan Sanasta ja sysäsivät koko ihmiskunnan syntiin ja 
hengelliseen kuolemaan. "Jumalan Sanasta irti päästäminen on kaikkien 
kiusauksien juuri. Se johtaa kaikkien Jumalan käskyjen hävitykseen ja 
rikkomiseen. Epäusko on jokaisen synnin lähde. Jos saatana voi peukaloida 
Jumalan Sanaa tai siepata sen ihmisten sydämistä, hän saavuttaa tavoitteen-
sa—ihmiset eivät enää usko Jumalaan" [Luther]. Kun Aadam oli tehnyt 
syntiä, hän ei voinut tehdä mitään, mikä olisi voinut johtaa hänet armon 
tilaan. Mutta Jumala puhui! Kas, kaikki palaa takaisin Jumalaan ja hänen 
puhumiseensa, ja hänen Sanaansa! Jumala kertoi Aadamille, että yksi hänen 
jälkeläisistänsä murskaisi käärmeen pään (1 Moos. 3:15). Tässä on evanke-
liumin julistuksen ensimmäinen sana, syntien anteeksiantaminen. Tämän 
lupauksen kautta Aadam tehtiin eläväksi. Katso! Jumalan Sana "on elävä ja 
voimallinen" (Hepr. 4:12). Aadam uskoi tähän sanaan, ja hänet pelastettiin 
ja vanhurskautettiin ilman tekoja. Jumala jatkoi puhumista profeettojensa 
kautta, ja myöhemmin apostoliensa välityksellä. Hän on antanut meille Py-
hän Hengen synnyttämän Sanansa. Uskomme, että Raamattu ei ole pelkkä 
ihmisen sana; se on myös inspiroitu, erehtymätön, itsensä Jumalan Sana. 
Kun sanomme Raamatun sanaa Pyhän Hengen inspiroimaksi eli hänen 
vaikutuksestaan syntyneeksi, viittaamme siihen, että Jumala jumalallisesti 
vaikutti Raamatun inhimillisiin kirjoittajiin sillä tavalla, että se, minkä he 
kirjoittivat, oli juuri Jumalan Sana. Raamatun yhteydessä sana "inspiraatio" 
yksinkertaisesti tarkoittaa, että Raamattu on "Jumalan henkeyttämä". Inspi-
raatio tarkoittaa, että Raamattu todella on Jumalan Sana ja tekee Raamatusta 
ainutlaatuisen kaikkien muiden kirjojen joukossa. Koska Sana on Jumalan 
Sana, se on tehokas. Toisin sanoen siinä Jumala puhuu edelleen, ja hän luo 
edelleen, nimittäin, uskoa!

Kyllä, Pyhä Henki luo uskoa Sanassa, kasteessa ja pyhässä ehtoollisessa! 
Usko on Jumalan lahja; ei seurausta teoista, ettei kukaan kerskaisi (Ef. 2:8–
9). Ihminen ei voi itse synnyttää uskoa, sillä hänellä ei ole kykyä pitäytyä 
Jumalan sanaan ja uskoa se. ”Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä 
Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, 

Pyhä Henki synnyttää uskon 
inspiroimansa sanan kautta



90 Luterilainen  5/2015

koska se on tutkisteltava hengellisesti” (1 Kor. 2:14). Luontomme taistelee 
raivokkaasti ilman tekoja saatavaa pelastusta vastaan ja yrittää pettää meitä 
oman vanhurskautemme suurella illuusiolla. On tiettyjä ihmisiä, "jotka 
kuulevat evankeliumin—miten usko yksin, ilman tekoja, tekee meidät hurs-
kaaksi—he tulevat mukaan ja sanovat, "Kyllä minäkin uskon". He sotkevat 
omat ajatuksensa, ja luulevat sitä uskoksi. Olemme aikaisemmin opettaneet 
Raamatusta, että kukaan meistä ei voi tehdä pienimpiäkään tekoja ilman 
Jumalan Henkeä. Miten sitten omassa voimassamme voisimme tehdä 
suurinta tekoa—uskoa? Sellaiset ajatukset ovat vain unta. Uskoaksemme 
Jumalan voiman, hänen innoittuneen Sanansa, täytyy vaikuttaa meissä. 
Paavali sanoo, "…anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Ju-
mala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden … että tietäisitte, … mikä on 
hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme" (Ef. 
1:17–19)… Kun Jumala luo meihin uskon, se on suuri teko. Aivan kuin hän 
loisi taivaan ja maan uudelleen. On hullutusta sanoa, "Miten usko voi yksin 
pelastaa meidät"? Jotkut ihmiset uskovat ja kuitenkaan he eivät tee yhtään 
hyviä tekoja. He ajattelevat, että heidän omat ajatuksensa ovat uskoa ja että 
usko voi olla olemassa ilman hyviä tekoja. Päinvastoin, olemme samaa 
mieltä Pietarin kanssa, joka sanoo, että usko on voima, joka tulee Jumalalta 
Hänen Sanansa kautta. Kun Jumala luo uskon Sanansa kautta, yksilö syntyy 
uudelleen ja hänestä tulee uusi luomus. Sen seurauksena hyvät teot luonnol-
lisesti kumpuavat uskosta. Tämä on ihmeellinen työ, jonka Jumalan tehokas 
Sana tekee meissä.

Rakkaat ystävät, kun nostatte Raamattunne, muistakaa, että siinä Jumala 
nostaa teidät. Hän tarttuu teihin! Sanan saarnaamisen kautta Pyhä Henki 
tahtoo olla meissä tehokas ”katumukseen, uskoon ja uuteen hengelliseen 
voimaan ja kykyyn sydämissämme”. Luterilaisina kristittyinä uskomme 
vahvasti, että jokaisen köyhän syntisen tulee ahkerasti ja mielellään lukea 
ja kuulla Jumalan sanaa, eikä millään tavoin epäillä Isää. Pyhä Henki on 
läsnä Sanassa ja vaikuttaa sen kautta. Tämä on Jumalan tahto. Sana täyttää 
sydämemme Jumalalla ja Jumalan asioilla. Se luo uskoa, elävää uskoa, joka 
haluaa rakastaa lähimmäistään, jopa vihollisiamme, kuten Jumala on rakas-
tanut meitä, erikoisesti osoittaen armoa. Vuodattakoon Jumala tällaista us-
koa sydämiimme päivittäin. Kristillinen usko on uusi syntyminen Jumalan 
Sanan ja Hengen kautta. Kristityn tulee olla uusi ihminen sydämensä poh-
jasta. Kun sydän on uudestisyntynyt Kristuksessa nämä hedelmät seuraavat: 
evankeliumin tunnustaminen, rakkaus, kuuliaisuus, kärsivällisyys, puhtaus 
ja niin edelleen. Tämä usko pitää sinua yllä elämän kärsimyksissä ja kamp-
pailuissa. Se kehottaa sinua rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja tuntemaan 
Kristuksen ja hänen armonsa, rakastamaan, kuten Jumala rakastaa sinua. 
Pyhä Henki synnyttää uskon inspiroimansa sanan kautta. Aamen.

                   Edward Brockwell
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Pyhän Raamatun alkujakeissa 
luemme: ”Jumalan Henki liikkui 
vetten päällä”(1 Moos. 1:2). Näin 
Pyhä Henki, kolmiykseyden kol-
mas persoona, on iankaikkinen. 
Hän on myös vaikuttanut luomi-
sessa.

Pyhä Henki uudestisynnyttää 
syntisen kasteessa. Näin hän käyt-
tää vettä hengellisen elämän anta-
misen välikappaleena. Kasteessa 
tapahtuva uudestisyntyminen oli 
ennustettu Hesekielin kirjassa: ”Ja 
minä vihmon teidän päällenne puh-
dasta vettä, niin että te puhdistutte; 
kaikista saastaisuuksistanne ja kai-
kista kivijumalistanne minä teidät 
puhdistan. Ja minä annan teille 
uuden sydämen, ja uuden hengen 
minä annan teidän sisimpäänne. 
Minä poistan teidän ruumiistanne 
kivisydämen ja annan teille lihasy-
dämen.” (Hes. 36:25)

Tämän ennustuksen mukaisesti 
Vapahtaja puhui kasteesta ja siinä 
tapahtuvasta uudestisyntymisestä: 
”Totisesti, totisesti minä sanon 
sinulle: jos joku ei synny vedestä 
ja Hengestä, ei hän voi päästä si-
sälle Jumalan valtakuntaan. Mikä 
lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä 
Hengestä on syntynyt, on henki” 

Jumalan Henki liikkui vetten päällä
(Joh. 3:5,6) Pyhä Henki siis käyttää 
sanaan yhdistettyä vettä välikappa-
leena syntisen ihmisen uudestisyn-
nyttämisessä. Tämä uusi syntymä 
on välttämätön, sillä luonnollinen 
syntymä on tapahtunut synnin ja 
kuoleman alaisuudessa iankaikki-
seen elämään pääsemiseksi Hen-
gestä syntyminen on välttämätöntä.

Uudestisyntymisestä osalliseksi 
tuleminen merkitsee pelastumista. 
Apostoli Paavali kirjoitti: ”Kun Ju-
malan, meidän vapahtajamme, hy-
vyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pe-
lasti hän meidät, ei vanhurskaudes-
sa tekemiemme tekojen ansiosta, 
vaan laupeutensa mukaan uudesti-
syntymisen peson ja Pyhän Hengen 
uudistuksen kautta” (Tiit. 3:4,5). 
Maallisessa syntymisessä ja maal-
listen lahjojen varassa ihminen jää 
saastaisuuteen. Uudestisyntyminen 
merkitsee puhtaaksi tulemista Ju-
malan laupeuden kautta eli uskossa 
Kristuksen toimittamaan syntien 
sovitukseen. Tämän Pyhä Henki 
kasteessa veden ja sanan kautta lah-
joittaa. Uudestisyntymisen seuraus 
on Jumalan rauhan omistaminen 
ja ojentautuminen Jumalan sanan 
mukaiseen kilvoitteluun.

                               Kimmo Närhi 
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Helluntai, Pyhän Hengen vuo-
dattamisen juhla, merkitsi julkista 
todistusta sille, että evankeliumi 
Kristuksesta on tarkoitettu kaikille 
kansoille. Helluntain jälkeen myös 
apostolit ja heidän työtoverinsa 
aloittivat laajan julistustyönsä.

Vanhan liiton aikana hellun-
tai oli lain antamisen juhlapäivä. 
Vanhan liiton kansalla olikin suuri 
aihe juhlaan. Jumala antoi Siinailla 
siveyslain kirjoitetussa muodossa. 
Tämä on sama laki, joka luomises-
sa on kirjoitettu jokaisen ihmisen 
sydämeen, mutta joka nyt synnin 
tähden vain himmentyneenä oh-
jaa ihmisten elämää. Kirjoitettu 
siveyslaki antaa tiedon Jumalan 
tahdosta.

Jumala antoi Siinailla myös 
seremonialain. Sen monet väliai-
kaiset säädökset erottivat Israelin 
muista kansoista. Näin tuon kansan 
keskuudessa säilyi Jumalan sana. 
Näin varjeltui myös se suku, jonka 
keskuuteen Vapahtaja oli tuleva. 

Se. että Pyhä Henki vuodatet-
tiin lain antamisen juhlana opettaa 

Pyhän Hengen vuodattaminen tapahtui 
lain antamisen juhlan aikaan

meille kahta asiaa. Ensiksi se muis-
tuttaa siitä, että myös laki on Pyhän 
Hengen työväline. Seremonialaki 
tosin ei Kristuksen tultua ole enää 
voimassa. Siveyslaki sen sijaan on 
muuttumaton. Se osoittaa edelleen 
Jumalan tahdon. Samalla se pal-
jastaa jokaisen ihmisen syntiseksi 
Jumalan edessä.

Toiseksi Pyhän Hengen vuo-
dattaminen osoittaa, että pelastuk-
seemme tarvitsemme parempaa 
kuin lain. Kristus on tullut täyttä-
mään seremonialakiin liittyvät en-
nustukset hänestä. Syntien anteek-
siantamus on tullut, ja se on Pyhän 
Hengen vaikuttaman julistuksen 
pääkohta. Kristuksessa ovat menet-
täneet merkityksensä ne raja-aidat, 
joita seremonialaki teki israelilais-
ten ja muiden kansojen välille. Nyt 
on kaikilla uskossa häneen vapaa 
pääsy iankaikkiseen elämään. Täs-
sä uskossa Vapahtajaan Jumala 
myös kirjoittaa lakinsa sydämiin, 
niin että hänen omansa tahtovat 
täyttää kaikkea vanhurskautta.

                                       Kimmo Närhi      
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Mutta Hengen hedelmä on rakka-
us, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystäväl-
lisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, 
itsensähillitseminen. Sellaista vastaan 
ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen 
Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet 
lihansa himoineen ja haluineen. Jos me 
Hengessä elämme, niin myös Henges-
sä vaeltakaamme." (Gal. 5:22–25)

"Minä olen totinen viinipuu, ja 
minun Isäni on viinitarhuri. Jokaisen 
oksan minussa, joka ei kanna hedel-
mää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka 
kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että 
se kantaisi runsaamman hedelmän.. 
Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, 
jonka minä olen teille puhunut. Pysy-
kää minussa, niin minä pysyn teissä. 
Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää 
itsestään, ellei se pysy viinipuussa, 
niin ette tekään, ellette pysy minussa. 
Minä olen viinipuu, te olette oksat. 
Joka pysyy minussa ja jossa minä 
pysyn, se kantaa paljon hedelmää; 
sillä ilman minua te ette voi mitään 
tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin 
hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja 
hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja 
heitetään tuleen, ja ne palavat. (Joh. 
15:1–5)

Hengen hedelmät
Uskomme, opetamme ja tunnus-

tamme Luterilaisissa Tunnustuskirjois-
sa tämän kalliin totuuden, että yksin 
usko on oikeiden ja hyvien Jumalalle 
otollisten tekojen äiti ja lähde, jotka Ju-
mala palkitsee tässä ja tulevassa maail-
massa. Sen vuoksi pyhä Paavali kutsuu 
niitä uskon tai Hengen hedelmiksi.

Sanalla ja sakramenteilla Pyhä 
Henki saattoi meidät uskoon. Se on 
Jumalan lahja (Ef. 2:7–10). Antamal-
la meille luottamuksen Jeesukseen 
Kristukseen Henki saattaa meitä ky-
keneviksi elämään sellaista elämää, 
jonka Jumala on meille säätänyt ja 
jota hän meiltä haluaa. Pyhä Henki 
tulee asumaan meihin, valittuihinsa, 
ja tekee meistä temppeleitään. Elä-
mämme palvelee ja ylistää Jumalaa 
(Room. 8:9–11; 1 Kor. 3:16: 6:19; 2 
Tim. 1:14). Me uskovat emme löy-
täneet Henkeä. Me emme ottaneet 
häntä omaksemme ja pitäneet häntä 
omanamme. Hän tuli meihin ottaak-
seen meidät omikseen ja ottaakseen 
asunnon meissä. Hän tuli meihin lah-
jana (Apt. 10:45; 11:17). Hän on läsnä 
elämässämme Jumalan takuuna siitä, 
että me kuulumme hänelle (2 Kor. 
1:22; 5:5; Ef. 1:14).
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Kun meidät on saatettu uskoon, me 
olemme "kaikki Jumalan lapsia uskon 
kautta Jeesukseen Kristukseen" (Gal. 
3:26). Kristuksen kautta me tiedämme 
ja luottavaisesti uskomme, että meidät 
on julistettu vanhurskaiksi Jumalan 
edessä. Olla "vanhurskas" on tapa ku-
vata suhdettamme, joka on syntynyt tä-
män uskon kautta. Kuitenkin sellainen 
uskon suhde Jumalaan ilmenee suhteis-

samme lähimmäisiimme. Hengen he-
delmä on todiste Pyhän Hengen työstä 
meissä. Se osoittautuu suhteessamme 
lähimmäiseen, olkoon ystävä tai vihol-
linen. Me uskovat harjoitamme Pyhän 
Hengen läsnäolon hedelmää elämällä 
rakkaudessa ilossa, rauhassa, pitkämie-
lisyydessä, ystävällisyydessä, hyvyy-
dessä, uskollisuudessa, sävyisyydessä 
ja itsensähillitsemisessä (Gal. 5:22).
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Pyhä Henki on Puolustajamme. 
Hän on tukenamme ja johdattaa meidät 
totuuteen (Joh. 15:26). Jumaluuden 
toinen persoona, Sana, tuli lihaan ja 
omaksui ihmisyyden. Pyhä Henki, 
Jumaluuden kolmas persoona, kantaa 
anteeksiantavaa ja uudeksi luovaa 
Jumalan sanaa, mutta hänellä ei ole 
ihmisen muotoa eikä lihaa. Hänen 
täytyy lainata meidän huuliamme ja 
käsiämme, ääntämme ja kättemme työ-
tä rakkaudessa tehdäkseen työtänsä. 
Uskovista tulee hänen työvälineitään 
tässä maailmassa. 

Martti Luther opetti, että ne, jotka 
ovat saaneet Pyhän Hengen uskon 
kautta Kristukseen, alkavat rakastaa 
Jumalaa ja tehdä hyvää lähimmäisil-
leen. Hyvä, mitä he tekevät, sisältää 
samalla uskon. toisin sanoen, usko 
saa aikaan puun, ja sitten siitä hedel-
mä, hyvät teot, kasvaa. Ensiksi puun 
täytyy olla olemassa, vasta sitten 
hedelmä seuraa. Hedelmä ei tuota 
puuta, vaan puu tuottaa hedelmän. 
Vastaavasti usko ensiksi muuttaa ih-
misen sellaiseksi, joka voi tehdä hyviä 
tekoja. Jos siis joku haluaa täyttää 
lakia ilman uskoa, se on samaa kuin 
tuottaa hedelmää ilman puuta tai teh-
dä hedelmää puusta ja savesta. Tulok-
sena ei ole todellinen hedelmä, vaan 
harhakuvitelma. Sitten kun puu on 
istutettu – sitten kun usko Kristukseen 
luo uuden ihmisen – teot seuraavat. 
Tekijän täytyy olla ennen työtä, eikä 
työn ennen tekijää. 

Ja sitä me olemme – uusia ihmisiä! 
Olemme uusi luomus. Olemme puita, 
jotka tuottavat hengellistä hedelmää. 
Paavali sanoo ensimmäisen hengen he-
delmän olevan rakkaus. Se on korkein 
kaikista kristityn lahjoista ja teoista, 

korkein hyve, joka sisältää kaiken 
muunkin, 1 Kor. 13. Tästä rakkaudesta 
virtaa ilo, kun lähimmäisellämme on 
asiat hyvin. Se on kateuden ja pahan 
toivomisen vastakohta. 

Se, joka rakastaa lähimmäistään ja 
iloitsee hänen menestyksestään, haluaa 
myös elää rauhassa hänen kanssaan. 
Hän osoittaa aina pyrkimystä rauhaan 
kaikkia riitoja välttäen. Voidaksemme 
osoittaa halua rauhaan kaikkien ihmisten 
kanssa osoitamme kärsivällisyyttä, jopa 
silloin kun meitä provosoidaan. Olemme 
pitkämielisiä ja lempeitä. Osoitamme 
ystävällisyyttä ja jaloa mieltä. Olemme 
hyvänsuopia, emme tylyjä. 

Osoitamme uskollisuutta, emme 
vain luottamustehtävissä ja -asemissa, 
vaan kaikissa asioissa Jumalan ja ih-
misten edessä. Sen sijaan, että olisim-
me nopeita kostamaan, käytöstämme 
luonnehtii lempeys. Sen sijaan, että 
antaisimme sijaa hekumallisuudelle ja 
saastaisuudelle, harjoitamme siveyttä 
olemalla siveitä ja säädyllisiä kai-
kissa ajatuksissamme, sanoissamme 
ja teoissamme varoen myös kaikkea 
kohtuuttomuutta ruoassa ja juomassa, 
myös muissa halujen tyydyttämises-
sä. Muuten tahraamme pyhyyden 
vaatteen, jonka tulisi kaunistaa meitä. 
Kaikista näistä hyveistä Paavali sanoo, 
että sellaista vastaan ei ole laki. Sel-
laiset teot ovat täysin sopusoinnussa 
Jumalan lain, hänen pyhän tahtonsa 
kanssa. Se, jonka havaitaan vaeltavan 
sellaisissa Hengen hedelmissä, ei tule 
lain tuomitsemaksi. Koska hän elää 
armon alla, hän on vapaa lain pakosta 
ja kirouksesta (1 Tim. 1:9). Jos me nyt 
elämme Hengessä, eläkäämme niin 
myös tästä eteenpäin.

                              Edward Brockwell
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Jeesus sanoo Johanneksen 
evankeliumissa: ”Mutta kun Puo-
lustaja tulee, jonka minä lähetän 
teille Isän tyköä, totuuden Henki, 
joka lähtee Isän tyköä, niin hän on 
todistava minusta.” (Joh. 15:26) 
Nämä Jeesuksen sanat saattavat 
herättää meissä kysymyksen, toi-
miko Pyhä Henki Vanhan testa-
mentin aikana, kun kerran Jeesus 
sanoo lähettävänsä Pyhän Hengen 
tulevaisuudessa. Onko niin, että 
Pyhä Henki alkoi toimia uskovien 
elämässä vasta helluntain tapahtu-
mien jälkeen?

Kun tarkastelemme itse Vanhaa 
testamenttia, joudumme selvästi 
hylkäämään tällaiset ajatukset. 
Pyhä Henki on Vanhassa testa-
mentissa jatkuvasti läsnä. Jo aivan 
Raamatun alusta voimme lukea, 
kuinka Pyhä Henki osallistui maa-
ilman luomiseen (1 Moos. 1:1–2, 
ks. myös Job 33:4). Jatkuvasti 
voimme lukea, kuinka Pyhä Henki 
täyttää jonkun ihmisen tai kuin-
ka jollain ihmisellä on Herran 
Henki (ks. esim. 2 Moos. 31:2–4, 
4. Moos. 27:18, Tuom. 6:34, 1. 
Sam. 10:10, 1. Sam. 16:13–14). 
Lukuisia kertoja aivan erikseen 
ja selvästi kerrotaan, kuinka Pyhä 
Henki puhui profeettojen kautta Is-
raelin kansalle (Neh. 9:20, 30, Hes. 

2:2–3,7, Sak. 7:12). Psalmeissa 
puhutaan Jumalan Hengen läsnä-
olosta ja johdatuksesta (Ps. 139:7, 
Ps. 143:10).

On siis Vanhan testamentin 
oman todistuksen perusteella sel-
vää, että Vanhan liiton uskovat tun-
sivat Pyhän Hengen ja Pyhä Henki 
oli läsnä heidän elämässään. Mitä 
sitten Jeesus tarkoittaa puhuessaan 
siitä, että Pyhä Henki on vasta tu-
lossa? Tämä käy ymmärrettäväksi, 
kun otamme huomioon Vanhan ja 
Uuden liiton välisen eron ja sen, 
millä tavalla Vanhan liiton ajan 
uskovat olivat kuitenkin osallisia 
Uudesta liitosta.

Paavali puhuu Toisessa korint-
tolaiskirjeessä Vanhan ja Uuden lii-
ton välisestä erosta (2 Kor. 3:3ss.). 
Vanha liitto on lain liitto. Sen virka 
on osoittaa synnit ja tuomita ih-
miset syyllisiksi Jumalan edessä 
(ks. myös Room. 3:19–20). Uuden 
liiton sisältö on sen sijaan syn-
tien anteeksiantamus Kristuksen 
sovituskuoleman tähden (Room. 
3:21–28).

Lisäksi Raamattu todistaa, että 
kaikki uskovat kaikkina aikoina, 
myös Vanhan liiton ajan uskovat, 
ovat aina pelastuneet uskomal-
la siihen, että Kristuksen tähden 
heillä on syntien anteeksiantamus 

Pyhä Henki  Vanhassa Testamentissa
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(Apt. 10:43, Room. 4:1ss.). Niinpä 
Vanhan liiton ajan uskovatkin ovat 
kuitenkin pelastuneet Uuden liiton 
kautta, sillä uskon kautta he ovat 
olleet jo osallisia Uudesta liitosta 
ja sen todellisuudesta. Niinpä Van-
han liiton pyhät ovat olleet uskon 
kautta osallisia Jeesuksen ristillä 
ansaitsemasta syntien anteeksian-
tamuksesta jo ennen kuin Jeesus 
on ajassa kuollut ristillä. Aivan 
samalla tavalla he ovat myös olleet 
osallisia Pyhästä Hengestä jo ennen 
kuin Pyhän Hengen lopunajallinen 
vuodattaminen tapahtui hellun-
taina. Pyhä Henki ei siis ole ollut 
Vanhassa liitossa läsnä siten, että 
hän olisi antanut syntien anteek-
siantamuksen ja tehnyt eläväksi. 
Sen sijaan Uudessa liitossa hän 
on juuri tällä tavalla läsnä. Mutta 
koska Vanhan liiton pyhät ovat ol-

leet uskon kautta osallisia Uudesta 
liitosta, he ovat jo olleet osallisia 
syntien anteeksiantamuksesta ja 
Pyhästä Hengestä.

Jotkut ovat viime aikoina väit-
täneet, että Pyhä Henki ei olisi 
asunut kaikissa Vanhan liiton ajan 
uskovissa, vaan ainoastaan Israelin 
profeetoilla, kuninkailla ja papeilla 
olisi ollut Pyhä Henki. Tämä ei 
kuitenkaan voi pitää paikkansa, 
niin kuin edellä mainitut asiatkin 
osoittavat. Ensinnäkin, yllä on 
Raamatun kohtia, joissa maini-
taan Pyhän Hengen olevan myös 
sellaisissa ihmisissä, jotka eivät 
kuulu edellä mainittuun kolmeen 
ryhmään (esim. 2 Moos. 31:2–4, 4 
Moos. 27:18). Lisäksi on ilmeistä, 
että kun kerran Raamatun oman 
todistuksen mukaan kaikki ihmiset 
Aadamista ja Eevasta lähtien ovat 
pelastuneet saman uskon kaut-
ta, jolla on sama kohde ja sisältö 
(Kristus ja hänen sovituskuoleman-
sa) ja joka on osallinen samoista 
asioista (syntien anteeksiantamuk-
sesta ja Pyhästä Hengestä), niin 
kaikilla uskovilla on Aadamista ja 
Eevasta lähtien ollut Pyhä Henki. 
Niinpä saamme riemuita siitä, että 
myös Vanhan liiton ajan uskovat 
olivat osallisia samasta Hengestä 
kuin mekin. He kuuluvat samaan 
Kristuksen ruumiiseen kuin me, ja 
me saamme kerran yhdessä heidän 
kanssaan riemuita iankaikkisesti 
taivaassa.    

                             Dani Puolimatka
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Seurakunta on Pyhän Hengen luoma yhteisö, jonka hän saa aikaan 
evankeliumin saarnan kautta. Tämän vuoksi seurakunta myös omistaa 
kaikki hengelliset lahjat, jotka Pyhä Henki välittää. Näitä lahjoja kutsu-
taan armolahjoiksi. Ulkoisessa kristikunnassa armolahjoista on paljon 
erilaista opetusta ja monet kristityt pyrkivät korostamaan näiden lahjojen 
merkitystä, mikä on toki hienoa. Toisinaan kuullaan sanottavan, että lute-
rilaiset vähättelevät armolahjojen merkitystä, tai ovat jopa välinpitämät-
tömiä niiden suhteen. Toivon, että tämä lyhyt kirjoitus valaisee, että asia 
on päinvastoin. 

Pyhä Henki kirkastaa Kristuksen
Pyhä Henki on Jumala. Siksi hän on totuuden Henki, joka puolustaa ja 

lohduttaa ahdistettuja sieluja kirkastamalla Jumalan voiman Kristuksessa, 
evankeliumin. Tämä on hänen työnsä (Joh. 16:14). Hengen lahjoja ei siis 
voida koskaan erottaa tästä Pyhän Hengen työstä, sillä hän itse vaikuttaa 
ja tekee työnsä niiden kautta. Myös nimitys “armolahja” avaa meille, 
että kyseessä on Jumalan armoa välittävä ja sitä kirkastava lahja. Sitä ei 
ansaita, vaan se tulee seurakunnalle lahjana Jumalalta, aivan kuten usko 
Vapahtajaan. Hän itse onkin se armon lähde, josta Pyhä Henki lahjansa 
ammentaa (Joh. 16:13–15). 

Millaisia armolahjoja sitten on olemassa? Raamatussa meille kerro-
taan, että armolahjat ovat moninaiset (1.Kor. 12:4). On kuitenkin hyvä 
selvyyden vuoksi ymmärtää, että armolahjat on laajempi käsite, kuin 
pelkät ihmelahjat, joista niistäkin meille Raamatussa puhutaan. Ihme-
lahjatkin ovat armolahjoja, mutta niillä oli oma erityinen tehtävänsä olla 
evankeliumin julistuksen vahvistuksena aikana, jolloin apostolit toimitti-
vat virkaansa. Jeesus lupasi opetuslapsilleen, että heidän sanansa vahvis-
tettaisiin tunnusteoin (Mark. 16:17–18), ja Raamattu kertoo meille näin 
tapahtuneen (Mark.16:20; Hebr. 2:3–4). Jeesus ei sanoillaan tarkoittanut, 
että kristityn tulisi hakeutua ihmetekojen perusteella sanan kuuloon (Joh. 
4:48), sillä hänen sanansa on aina varsinainen armonväline, josta kaikki 
muut armolahjat juontuvat (Joh. 5:24; Luuk. 10:16).

Pyhä Henki ja armolahjat
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Joku ehkä ihmettelee: “Jos Raamatun lupaukset ihmeteoista täyttyi-
vät apostolien toiminnassa, niin tapahtuuko nykyään lainkaan ihmeitä?” 
Ihmeiden tapahtumisen mahdollisuutta ei tule sulkea pois – Jumalam-
me on ihmeellinen armossaan. Ja onhan jo ihmiselämäkin suuri ihme 
(Ps.139:14). Ihmeellä ei kuitenkaan ole hengellistä merkitystä, jos se on 
irrallaan evankeliumista ja kristityn tuleekin varoa, ettei häntä ihmeillä 
houkutella pois Kristuksesta (Mark. 13:22). Mutta jos seurakunnassa ju-
listetaan Jumalan sana oikein apostolisen opin mukaisesti, niin kristityllä 
ei ole lupa erota siitä ihmetekojen puuttumisen vuoksi, sillä Pyhä Henki 
on läsnä evankeliumin sanassa (Joh 6:63). 

Armolahjat seurakunnassa
On kuitenkin muistettava, että meillä on tänä päivänäkin monia ar-

molahjoja, joita Pyhä Henki on suonut meille. Kuten todettu, Jumalan 
sana on armolahja. Tätä sovituksen sanaa julistamaan Pyhä Henki on 
antanut seurakunnalle saarnaviran. Paavali kirjoittaakin korinttolaisille 
pitkälti saarnaviran hoitajista “hengellisinä lahjoina” (1 Kor. 12:1), jotka 
saavat Hengen ilmoituksen yhteiseksi hyödyksi. Alkuseurakunnassa oli 
myös saarnaajia, jotka profetoivat opettaen seurakuntaa, mutta näidenkin 
lahja oli alisteinen Jumalan sanalle ja apostoliselle järjestykselle (1 Kor. 
14:32,37). Samoin kielillä puhuminen, joka Raamatussa tarkoittaa vie-
raalla ihmiskielellä puhumista (Apt. 2:6,11), oli jo alkuseurakunnassa sal-
littua vain ymmärrettäväksi käännettynä. Näin Pyhä Henki näyttää meille 
olevansa myös hyvän järjestyksen Henki. Millainen armolahja kristitylle 
onkaan, että hän saa säännöllisesti saapua Jumalan sanan ja sakramenttien 
yhteyteen! Kasteessa lapsikin saa uskon, Pyhän Hengen esikoislahjan 
(Room. 8:23). Kristitty, ajattele omaa kastettasi, millaiseen armosuojaan 
sinut on siinä kääritty, että voit kaikkea epäilystä vastaan nostaa Jumalan 
sanan: “Joka uskoo ja on kastettu, pelastuu” – siis sinäkin! Ehtoollisen 
armolahja on, että saat uskossa ottaa suullasi vastaan Vapahtajasi tosi 
ruumiin ja veren syntiesi anteeksisaamiseksi. Saat siinä maistaa taivaal-
lista armon herkkua suoraan Elämänpuusta ja täällä ajassa. Jumalan sana, 
jumalanpalvelus virsineen ja rukouksineen – nämä kaikki ovat sydän, joka 
pumppaa elämää seurakuntaruumiiseen. Näin saamme elää Jumalan sa-
naan perustuvien varmojen armolahjojen yhteydessä. Tämä elämä näkyy 
rikkaana armolahjojen kirjona, kun kristityt toimittavat kutsumuksiaan 
perheen ja uskonveljien ja -sisarten hyväksi omalla paikallaan. Näiden ar-
molahjojen kautta siunaus tulee myös muille ihmisille erilaisten ystävyys- 
ja työsuhteiden kautta. Lahjaksi olemme saaneet, lahjaksi antakaamme.

             Markus Mäkinen-Taina
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Raamattu on syystä tulvillaan 
kohtia, joissa ylistetään Jumalan 
suuruutta ja iloitaan hänen lupauk-
sistaan. Kristityllä on lupa iloita Ju-
malan armosta Kristuksessa. Mutta 
voimme aavistaa, miten suurta 
huolta Herramme meistä kantaa-
kaan, kun hän tuo sanassaan esille 
oman sydämensä lempeyden juuri 
niissä tilanteissa, kun meidän usko-
amme koetellaan mitä kipeimmin.

Daavidin suulla tässä Pyhä 
Henki kirjoittaa meille luettavaksi 
kaksi uskovan sydämen hartainta 
toivetta syyllisyyden ahdistaessa. 
Syyllistymmehän vaelluksessam-
me usein meitä kiusaaviin helma-
synteihimme niin, että alamme 
epäillä, voiko pyhä Jumala antaa 
anteeksi tällaiselle rikoksenuusi-
jalle, joka tahallaan on rikkonut 
jälleen häntä vastaan. Tiedämme, 
kuinka kuluttavaa on, jos joku tois-
tuvasti pettää luottamuksemme. 
Sellaisen ihmisen kohtaaminen 
luottavaisesti on miltei mahdoton-
ta. Moni saattaakin vahingokseen 
yhdistää tällaiset omat tunteensa 
mielikuvaansa Jumalasta ja ve-
täytyä Jumalan sanan kuulosta 
häpeän ja rangaistuksen pelossa. 
Daavidin esimerkki on kuitenkin 
toisenlainen: juuri silloin, kun itse 
tunnistat viheliäisyytesi ja törke-

ytesi, ainoa oikea paikka sinulle 
on tulla Vapahtajan kasvojen eteen 
synteinesi. Synti, josta Daavid oli 
jäänyt kiinni, oli varmasti hänelle 
suunnattoman raskas taakka. Avio-
rikos toisen miehen vaimon kanssa 
ja tämän miehen murhaaminen 
vihollisen miekalla olivat molem-
mat rikoksia, josta oli määrätty 
kuolemantuomio. Silti hän pyytää 
saada jäädä vanhurskaan Jumalan 
kasvojen eteen. Miksi näin? Daavi-
din sanat psalmissa paljastavat, että 
hän ymmärsi saman, kuin Pietari 
vuosisatoja myöhemmin, kun tämä 
lausui: “Herra minne me meni-
simme? Sinulla on ikuisen elämän 
sanat.” (Joh. 6:68) Hän, jota vastaan 
olet rikkonut, on ainoa, joka sinut 
voi armahtaa – eikä vain voi, vaan 
myös haluaa niin tehdä: “särjettyä ja 
murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, 
hylkää” (51:17), Daavid kirjoittaa.  

Toinen yhtä pelottava ajatus 
on Pyhän Hengen menettäminen. 
Tästä kuningas Saul on surulli-
nen esimerkki. Ehkä olet itsekin 
joskus miettinyt: “Onko minulla 
Pyhä Henki, vai petänkö itseäni?” 
Daavid oli ajatellut voivansa salata 
syntinsä jopa Jumalalta. Ennen 
kuin profeetta Naatan paljasti hä-
nen syntinsä, Daavid oli ajatellut 
ettei hän jää kiinni – kaikki hyvin. 

“Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, 
äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.”
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Tällainen itsensä paaduttaminen 
turruttaa omaatuntoa ja altistaa 
todelliselle vaaralle, ettei Jumalan 
sana enää herätäkään synnintuntoa. 
Kuitenkin katumus ja huoli Pyhän 
Hengen menettämisestä on varma 
merkki Pyhän Hengen toiminnasta, 
sillä ihminen ilman Pyhää Henkeä 
on kykenemätön katumaan synte-
jään ja anomaan Pyhää Henkeä. 

Jos elät tällaisessa huolessa, 
niin palauta mieleesi, että Jumala 
ajoi ihmisen pois paratiisista tämän 
synnin vuoksi, mutta ei hylännyt 
tätä vaan antoi tälle uskon lupa-
uksessa Vapahtajasta. Kristus sen 
sijaan tuli maailmaan kärsimään 
Jumalan hylkäystuomion sinun 
puolestasi. Hänet Isä heitti pois 
kasvojensa edestä, jotta sinä saisit 
Daavidin kanssa jäädä hänen ar-
mahtavan rakkautensa läsnäoloon. 

Kuinka ihana onkaan Herran siuna-
uksen toivotus: “Herra kääntäköön 
kasvonsa sinun puoleesi ja anta-
koon sinulle rauhan.”

Rukous: 
Taivaallinen Isä, teen joka päivä 

paljon syntiä ja heikkoudessani 
usein kompastun uudelleen. Mutta 
vaikka minä olen syntinen, olet sinä 
vanhurskas ja armollinen Poikasi 
Jeesuksen Kristuksen tähden. Anna 
siis kaikki syntini anteeksi ja anna 
sydämeeni ilo sinun armostasi. Kii-
tos rakas Vapahtaja, että sinä olet 
kärsinyt ja tullut hylätyksi minun 
puolestani, ja lahjoittanut minulle 
sinun Pyhän Henkesi, elämän ja 
autuuden. Opeta sen tähden myös 
minua armahtamaan ja antamaan 
anteeksi lähimmäisilleni. Aamen.

                        Markus Mäkinen-Taina
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Tule Pyhä Henki, Jumalan paras lahja, ja valaise mielemme!
Kirkasta meille ristiinnaulittua Herraa Jeesusta ja anna hänen haa-
vojensa olla lohdutuksemme.
Täytä meidät läsnäolollasi ja vahvista uskoamme.
Anna meille rakkautesi, jotta voisimme rakastaa lähimmäistämme 
ja vastata vihaan lempeydellä.
Kirjoita lakisi sydämiimme, että vaeltaisimme käskyjesi tiellä.
Suojele ja varjele kirkkoasi kaikista pahan juonista ja teoista.
Anna totuutesi valon koittaa pakanuuden pimeyden keskelle ja joh-
da monia valtakuntaasi.
Sillä sinä olet ylistetty yhdessä Isän ja Pojan kanssa iankaikkisesta 
iankaikkiseen. 
Aamen.       

Rukouskirjani

Rukous helluntaille

Mika Bergman
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Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että annoit Poikasi kuolemaan 
edestäni ja pyhässä kasteessa olet tehnyt minusta lapsesi. Kiitos 
myös kaikista luomakunnan lahjoista, joilla joka päivä ympäröit 
minua, vaikka olenkin liian heikko kiittämään. Lisää uskoani, että 
en pitäisi lahjojasi itsestäänselvyyksinä, vaan ottaisin ne kiitoksella 
vastaan.

Herra Jeesus, mykistyn sanomattoman rakkautesi äärellä. Vaikka 
olen ansainnut vain vihasi, sinä suuressa rakkaudessasi antauduit 
kuolemaan edestäni. Ylösnousemuksesi todistaa minulle, että kaik-
ki syntini on sovitettu ja että kuoleman valta on kukistettu. Nytkin 
sanomattomassa laupeudessasi rukoilet puolestani, jotta pysyisin 
omanasi.

Pyhä Henki, rauhan Henki, kiitos siitä, että olet antanut minulle 
kristillisen uskon, tehnyt minusta asuinsijasi ja rukoilet puolestani 
silloin, kun en itse tiedä, mitä rukoilla. Kiitos, että olet luvannut 
varjella minut uskossa iankaikkiseen elämään. Ole tämän lupaukse-
si mukaan pitkämielinen minua kohtaan ja herätä minut viimeisenä 
päivänä kirkastetussa ruumiissa iankaikkiseen iloon. 

Aamen.

Rukous Kolmiykseyden päivälle

Mika Bergman
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Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli 
yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti 
koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka 
jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki 
Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan 
mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, 
jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla 
on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat 
ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he 
hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka 
puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan 
kieltä, jossa olemme syntyneet? Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelami-
laiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, 
Pontossa ja Aasiassa, Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen 
puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset 
ja käännynnäiset, kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän 
puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja." Ja he olivat kaikki 
hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toi-
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sellensa: "Mitä tämä mahtaakaan olla?" Mutta toiset pilkkasivat heitä ja 
sanoivat: "He ovat täynnä makeata viiniä." Niin Pietari astui esiin niiden 
yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: "Miehet, juutalaiset 
ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa 
minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; 
sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä. Vaan tämä on se, mikä on sanottu 
profeetta Jooelin kautta: 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Juma-
la, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja 
tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne 
unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä 
päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä 
ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja sa-
vupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran 
päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa 
avuksi Herran nimeä, pelastuu.' Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: 
Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimal-
lisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki 
teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte, hänet, joka teille luovutettiin, 
Jumalan ennaltamäärätyn päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan, te laista 
tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet 
Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niinkuin ei ollutkaan mahdol-
lista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Sillä Daavid sanoo hänestä: 
'Minä näen alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, 
etten horjahtaisi. Sentähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, 
ja myös minun ruumiini on lepäävä toivossa; sillä sinä et hylkää minun 
sieluani tuonelaan etkä salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä teet minulle 
tiettäviksi elämän tiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä.' Te miehet, 
veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, 
että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän 
keskellämme vielä tänäkin päivänä. Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, 
että Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen ku-
peittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen, niin hän edeltä nähden puhui 
Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi 
tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. Tämän Jeesuksen 
on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hän siis 
on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän 
Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulet-
te. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: 'Herra 
sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen 
sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.' Varmasti tietäköön siis koko 
Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän 
Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."  (Apt. 2:1-36)



106 Luterilainen  5/2015

”Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengel-
lä.” (Ef. 5:18) Mitä Paavali tarkoittaa käskiessään kristittyjä täyttymään Pyhällä 
Hengellä? Jotkut ajattelevat, että kristillisen kasteen lisäksi olisi vielä erikseen jo-
kin Pyhän Hengen ”kaste”, johon liittyy esimerkiksi hurmoksellisia kokemuksia. 
Tällaisessa ajattelussa on siis kahden luokan kristittyjä, niitä, jotka ovat ”vain” 
uudestisyntyneet, ja niitä, jotka ovat lisäksi täyttyneet Pyhällä Hengellä tai saa-
neet ns. Pyhän Hengen kasteen.

Paavali ei kuitenkaan puhu mistään tällaisesta. Hän kehottaa tämän kohdan 
asiayhteydessä kristittyjä vaeltamaan kristityille soveliaalla tavalla. Paavali va-
roittaa synnistä ja pimeyden töistä, ja rohkaisee uskovia hyviin töihin. Tämän 
yhteydessä hän myös sanoo, että sen sijaan, että kristityt juopuisivat eli ”täyttyi-
sivät” viinistä, heidän tulisi sen sijaan täyttyä Hengellä. Paavali myös jatkaa heti 
seuraavassa jakeessa selittäen, miten tämä tapahtuu: ”Puhuen keskenänne psal-
meilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne 
Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen nimessä.” (Ef. 5:19–20) 

Kristittyjen tulee siis täyttyä Hengellä käyttäen Jumalan sanaa sen eri muo-
doissa, kuten laulamalla psalmeja ja muita virsiä ja hengellisiä lauluja. Ei ole siis 
niin, että kristityn tulisi odottaa jotain mystistä kokemusta, jossa hän täyttyy Hen-
gellä, vaan jos joku haluaa täyttyä Pyhällä Hengellä, hänen tulee mennä niiden 
välineiden äärelle, joiden kautta Jumala lahjoittaa ihmisille Hengen, nimittäin 
Jumalan sanan, kasteen ja ehtoollisen äärelle. Nämä ovat ne välineet, joita käyt-
täen Jumala antaa uskon ja Pyhän Hengen. 

Ei ole kuitenkaan niin, että kun kerran olemme saaneet Hengen, hän olisi 
meidän ”omistuksessamme” sillä tavalla, että emme voisi häntä menettää. Ei, 
vaan uskon ja armonvälineiden kautta me olemme jatkuvasti osallisia Pyhästä 
Hengestä, mutta jos lopetamme armonvälineiden käytön, uskomme kuolee, ja 
menetämme Pyhän Hengen.

Niinpä meidän tulee täyttyä Hengellä lukemalla ja kuulemalla Jumalan sanaa 
kotona ja jumalanpalveluksissa, muistamalla kastettamme ja käymällä Herran 
ehtoollisella. Mitä enemmän olemme näiden välineiden äärellä, sitä enemmän 
olemme täynnä Pyhän Hengen voimaa, niin että voimme ahkeroida hyvissä te-
oissa ja taistella syntiä vastaan. Pitäkäämme siis aina kiinni näistä Pyhän Hengen 
välineistä, jotta säilyisimme uskossa ja voisimme kasvaa hyvissä teoissa.

                  Dani Puolimatka 

Mitä tarkoittaa käsky täyttyä Pyhällä Hengellä?
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Pyhä Henki on ystävä, joka kulkee 
aina mukana. Häntä ei voi kuulla eikä 
nähdä, mutta silti hän puhuu. Hän on 
aina uskovien vierellä – tai itse asiassa 
vielä lähempänä, sydämessä. Millaista 
on elämä tämän jumalallisen kumppa-
nin kanssa?

Jotkut saattavat ajatella, että Pyhän 
Hengen täyttämä elämä on elämää 
suurissa hengellisissä tunteissa ja jat-
kuvassa innostuksessa. On totta, että 
Pyhä Henki synnyttää hengellisiä 
tunteita. Pyhä Henki ottaa käyttöönsä 
koko ihmisen, myös tunteet, jotka 
Jumala on luonut. Kuitenkin Pyhän 
Hengen vaikutus on paljon enemmän 
kuin pelkkiä tunteita eikä se aina il-
mene voimakkaina tunteina. Tunteet 
vaihtelevat varsinkin nuorena laidasta 
laitaan. Onneksi Jumalan työ meissä 
ei ole niistä kiinni. Pyhän Hengen teh-
tävä on synnyttää ja vahvistaa uskoa 
Jeesukseen ja auttaa meitä elämään 
kristittyinä maailmassa.

Mistä ihminen voi tietää, onko 
hänellä Pyhä Henki? Se perustuu Ju-
malan sanaan. Raamattu puhuu Pyhän 
Hengen lahjan saamisesta kasteessa. 
(Ap.t. 2:38) Hengen saamisesta sano-
taan myös, että se tapahtuu (Jumalan 
sanan) uskossa kuulemisesta. (Gal. 
3:2) Lisäksi erikseen painotetaan, että 
Henki saadaan uskon kautta. (Gal. 
3:14) Jumalan sana ja kaste siis tuovat 

Pyhän Hengen täyttämä elämä
Pyhän Hengen. Ne vaikuttavat uskon, 
jonka kautta Henki omistetaan. Jokai-
sella uskovalla on Pyhä Henki.

Raamattu varoittaa, että Pyhän 
Hengen voi myös tehdä murheelli-
seksi ja menettää (Ef. 4:30) tekemällä 
tahallaan ja katumatta syntiä niin että 
menettää uskonsa. Usko ei ole itses-
täänselvyys vaan kaikkein arvokkain 
Jumalan lahja. Siksi siitä on tärkeä 
pitää kiinni antamalla Pyhän Hengen 
tehdä työtään meissä.

Pyhä Henki puhuu Raamatun kaut-
ta. ”Kaikki Kirjoitukset ovat synty-
neet Jumalan Hengen vaikutuksesta” 
(2 Tim. 3:16, kirjoittajan käännös 
kreikasta). Raamatun sana synnyttää 
uskoa, ylläpitää sitä ja kasvattaa siinä. 
Sen kautta kristitty oppii tuntemaan 
Jumalan ja hänen tahtonsa paremmin. 
Hengelliseen elämään kuuluu kasva-
minen ja vahvistuminen. Sanansa to-
tuudella Jumala pyhittää meidät. (Joh. 
17:17) Kun annamme Hengen puhua 
meille Raamatun ja sen mukaisen ope-
tuksen kautta, hän saa yhä enemmän 
sijaa meissä. On tärkeää tulla jumalan-
palvelukseen sanan äärelle ja käyttää 
Jumalan sanaa myös kotona.

Sanan käyttö ei ole vain ulkoista lu-
kemista tai kuulemista. Jumala tahtoo, 
että uskovat pysähtyvät sanan äärelle 
ja mietiskelevät sitä. Niin Pyhä Henki 
voi paremmin puhua sanan kautta, kun 
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siihen keskitytään. Rukous on tässä 
tärkeällä sijalla. Jumalan sana on aina 
mukana rukouksessa, koska kristityn 
rukous perustuu Jumalan lupauksiin. 
Rukoilemalla sovellamme Jumalan 
lupauksia omaan elämäämme, kun 
pyydämme sitä mitä tarvitsemme ja 
kiitämme Jumalaa hänen hyvyydes-
tään. Rukouksen kautta Pyhä Henki 
vaikuttaa meissä Jumalan sanan väli-
tyksellä.

Pyhä Henki kirkastaa Kristusta. 
Hän ottaa Jeesuksen omasta ja julistaa 
meille. (Joh. 16:14) Hän kirkastaa sen, 
että Jeesus on Vapahtaja, eli saa meidät 
uskomaan häneen. Hän ottaa Jeesuk-
sen hyvyydestä ja pelastusteoista ja 
antaa meille. Se tarkoittaa, että hän 
jakaa anteeksiantamusta, armoa ja rau-
haa, jotka Jeesus ristinkuolemallaan 
hankki.

Pyhä Henki auttaa elämään kristit-
tynä. Hän auttaa seuraamaan Jumalan 
tahtoa. Hänen avullaan uskova voi 
olla toteuttamatta pahoja halujaan ja 
päinvastoin tehdä hyvää Jumalan tah-
don mukaan. Pyhä Henki saa hänessä 
aikaan Hengen hedelmiä, joita ovat 
rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, 
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, 
sävyisyys ja itsensä hillitseminen. 
(Gal. 5:22). Pyhä Henki auttaa rat-
kaisemaan, mikä on oikeaa ja väärää. 
Raamatun sanan kautta hän virittää 
omatunnon arvioimaan asioita oikein.

Pyhä Henki antaa voimaa elää 
uskossa. Hän on kristityn matkakump-
pani ja ystävä tiellä taivaaseen. Henki 
antaa rohkeutta tunnustaa uskoa ja elää 
Jumalan armon varassa.

                              Vesa Hautala
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Kun nyt oli kulunut noin kolmesataa vuotta vedenpaisumuksesta, 
maan päällä oli taas paljon kansaa. On kauheata jo sanoakin, että 
useimmat ihmiset olivat unohtaneet rakkaan Jumalan ja hänen evan-
keliuminsa ja rukoilivat muita jumalia. 

Mitä "muut jumalat" ovat? 
Kaikki ihmiset tiesivät, että on vain yksi Jumala. Mutta koska he 

eivät enää kuunnelleet Jumalan sanaa, he tekivät itselleen tyhmiä 
kuvitelmia ja kuvia Jumalasta ja rukoilivat niitä. Jotkut sanoivat: 
Jumala on voimakas, niin on härkäkin. Härkä on siis hyvä kuva 
Jumalasta. Niin he ottivat härän tai härän kuvan ja rukoilivat sitä. 
Toiset sanoivat: Kaikki valo ja lämpö tulee Jumalasta. Siis aurinko 
on hyvä kuva Jumalasta. Ja niin he rukoilivat aurinkoa ja auringon 
kuvaa. Ja niin poispäin. 

Tiedätkö, mitä nämä kaikki ovat? Ne ovat "muita jumalia". Mutta 
mitä Jumala sanoo ensimmäisessä käskyssä. Hän sanoo: "Älä pidä 
muita jumalia minun rinnallani." Se, että palvelee muita jumalia oi-
kean Jumalan rinnalla, on kaikkein kauhein synti. 

Kun vedenpaisumuksesta oli kulunut noin kolmesataa vuotta, lä-
hes kaikki ihmiset palvoivat muita jumalia. Miten kauheata! Näin on 
nytkin pakanoilla ja monilla muilla ulkonaisen kristikunnankin pii-
rissä. Näin on siellä, missä ei rukoilla yksin kolmiyhteistä Jumalaa.

Nooan jälkeen ihmiset eivät enää eläneet niin vanhoiksi kuin 
ennen vedenpaisumusta. Elinikä laski vähitellen. Seem eli vielä 
150 vuotta Aabrahamin elinaikana. Seem oli kuollessaan 600 vuotta 
vanha.

Rukous
Rakas Jumala, auta minua tuntemaan sinut oikein sanastasi ja 

sinua rukoilemaan sekä sinua yksin palvelemaan. Aamen.

 Carl Manthey-Zorn, Weide meine Lämmer, suom. toimittanut Markku Särelä

Muita jumalia
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Olemme nyt saaneet kerrotuksi tärkeimmät asiat, jotka tapahtuivat 
kahden ensimmäisen vuosituhannen aikana. Nyt kerromme patriark-
kojen ajasta.

Mistä siis nyt puhumme? Patriarkat olivat kantaisiä eli jonkin kan-
san ensimmäisiä isiä, joista kansa polveutuu. Nyt kohta kuulet, mitä 
sillä tarkoitamme. Kuuntelepa tarkkaan!

Tiedät, että useimmat ihmiset palvelivat muita jumalia, kun ve-
denpaisumuksesta oli kulunut kolmesataa vuotta. Antaisiko Jumala 
tulla uuden vedenpaisumuksen? Ei, sillä hän oli Nooalle luvannut, 
ettei sellaista koko maapallon peittävää tulvaa enää tule. Muistathan 
sateenkaaren? Mutta mitä rakas Jumala nyt tekisi? Kuuntele myös tätä 
tarkasti! Rakas Jumala halusi maapallon kansojen keskuuteen pystyttää 
erityisen kansan. Tälle kansalle hän antaisi sanansa ja evankeliumin-
sa rakkaasta Vapahtajasta ja sen keskellä olisi aina uhri, kunnes sille 
syntyisi ja tulisi rakas Vapahtaja. Ensimmäisiä isiä, joista tämä kansa 
polveutuu, sanotaan patriarkoiksi eli kantaisiksi. Tiedätkö nyt, mitä 
patriarkoilla tarkoitetaan? 

Miten hyvä ja armollinen Jumalan onkaan, että hän yhä vielä sallii 
sanaansa ja evankeliumia saarnattavan maan päällä ja että hän myös 
antoi rakkaan Vapahtajan tulla, vaikka ihmiset ovat niin syntisiä ja 
pahoja. 

Rukous

Minä kiitän sinua, rakas Jumala, että Vapahtaja on tullut ja että mi-
nulla on sinun sanasi ja evankeliumi, niin että voin uskoa rakkaaseen 
Vapahtajaani ja tulla autuaaksi eli pelastua taivaan kotiin. Aamen.

        Carl Manthey-Zorn, Weide meine Lämmer, suom. toimittanut Markku Särelä    

Patriarkat
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Pääsiäisjuhla oli jälleen tulossa. Ja Jeesus meni Jerusalemiin. 
Jerusalemissa, niin sanotun Lammasportin luona, oli lammikko, jota 

heprean kielellä sanottiin Betesdaksi eli armohuoneeksi. Tämän lam-
mikon vierelle oli rakennettu viisi käytävähallia. Halleissa oli paljon 
sairaita, sokeita, rampoja, näivetystautisia. He odottivat veden liikut-
tamista. Sillä vesi kuohui alhaalta ylös. Ja kun se tapahtui, vedellä oli 
parantava voima. Se, joka ehti ensiksi tähän kuohuvaan veteen, parani. 
Mikä aiheutti kuohumisen? Enkeli tuli alas lammikkoon ja liikutti ve-
den. Jumala käyttää enkeleitään, näkymättömiä henkiä, vaikuttaakseen 
jotakin luonnossa (Ps. 104:4. Hebr. 1:7). 

Eräässä käytävässä makasi mies, joka oli ollut sairas 38 vuotta. 
Kun Jeesus nyt tuli lammikolle ja näki siellä tämän miehen makaa-
van ja kuuli hänen jo kauan siellä sairastaneen, hän sanoi hänelle: 
Haluatko tulla terveeksi? Sairas ei tuntenut Jeesusta. Niin hän sanoi: 
Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi 
kuohutetaan,ja kun tulen, joku toinen astuu siihen ennen minua. Silloin 
Jeesus sanoi hänelle: "Nouse, ota vuoteesi ja kävele." Niin mies tuli heti 
terveeksi, otti vuoteensa ja alkoi kävellä. 

Se tapahtui sapattina. Juutalaiset sanoivat: Tänään on sapatti eikä 
ole lupa kantaa vuodettaan. Vuoteet oli tehty bamburuo'osta, ruo'ot 
oli sidottu naruilla yhteen, ja ne olivat niin kevyitä, että vuoteen saat-
toi kantaa yhdellä kädellä. Siihen mies vastasi: Mies, joka teki minut 
terveeksi, sanoi minulle: Ota vuoteesi ja kävele. Mies ei tiennyt, kuka 
oli hänet parantanut eikä voinut näyttää häntä heille, sillä Jeesus oli 
mennyt jo pois. Siellä oli paljon kansaa, eikä Jeesus tahtonut, että he 
näkisivät hänet tekemässä ihmeitä.

Myöhemmin Jeesus näki miehen temppelissä ja sanoi hänelle: "Kat-
so, sinä olet tullut terveeksi. Älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin 
pahempaa tapahtuisi." Kun Vapahtaja parantaa sairaan eikä sairas kiitä 
häntä, vaan haluaa tehdä syntiä, hänelle tulee jotakin pahempaa kuin 
sairaus. Mitä? Jumalan viha ja iankaikkinen kadotus.

Rukous
Rakas Vapahtaja, sinä olet auttanut minua monta kertaa. Auta minua 

olemaan sinulle kiitollinen ja pysymään sinun karitsanasi ja tulemaan 
autuaaksi. Aamen.

      
       Carl Manthey-Zorn, Lasset die Kindlein zu mir kommen, suomeksi toimittanut MS

Jeesus ja sairas Betesdan lammikolla
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Nyt mies tiesi, että Jeesus oli parantanut hänet. Ja hän lähti ja puhui siitä 
juutalaisille, temppelin esimiehille. Mutta mitä nämä nyt tekivät? Menivätkö 
he Jeesuksen luo, kuten Nikodeemus, nähdäkseen, kuka tämä ihmeidentekijä 
oikein oli? Menivätkö he Jeesuksen luo, kuten samarialaiset Syykarin kau-
pungista, nähdäkseen, onko hän maailman vapahtaja? Eivät menneet! He 
tosin menivät hänen luokseen, juoksivat ja syöksyivät ja tungeksivat häntä 
kohti, ja paljon kansaa seurasi heitä. Mutta mitä he tahtoivat? He halusivat 
tappaa Jeesuksen, koska hän oli parantanut miehen sapattina ja oli sanonut: 
Ota vuoteesi ja kävele. Sellaisia muka pyhiä he olivat! Parannuksesta ja 
uskosta syntisten Vapahtajaan heissä ei ollut jälkeäkään. Mutta jos joku teki 
jotakin, joka oli vastoin heidän tyhmiä ajatuksiaan ja oli heidän mielestään 
väärin, he tulivat heti täyteen vihaa ja kiihkoa ja tuomitsivat hänet. Sellaisia 
tekopyhiä on nykyäänkin.

Mutta mitä Jeesus teki? Hän seisoi rauhallisena ja sanoi näille typeryksil-
le: "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä." Mitä se tarkoit-
taa? Tätä: Isäni, taivaan ja maan luoja ja ylläpitäjä, hän tekee työtä jatkuvasti 
lakkaamatta, ja niin minäkin teen. Minähän olen Isän ainosyntyinen Poika, 
joka on tullut maailmaan.

Nyt juutalaiset tulivat aivan raivopäisiksi. He huusivat: Hän ei ole ai-
noastaan rikkonut sapattia, vaan hän myös sanoo Jumalaa Isäkseen ja tekee 
itsensä Jumalan vertaiseksi! Nyt he halusivat sitä suuremmalla syyllä tappaa 
Jeesuksen. 

Rakas lapsi, kuvittele, miten kansa raivosi, syöksyi Jeesusta kohtia vi-
haisena ja halusi tappaa hänet suurella temppelin esipihalla. Mutta – samoin 
kuin aallot syöksyvät kalliota vasten, pirstoutuvat ja kimpoavat takaisin, niin 
meluava kansakaan ei mahtanut mitään Jeesukselle. Ei ollut vielä hänen kär-
simisensä ja kuolemansa aika. Oli kuin hän itse sanoi. "Kukaan ei ota minun 
henkeäni, vaan minä annan sen itsestäni." (Joh. 10:17) Rauhallisena, täynnä 
ylevyyttä, hän seisoi siinä. Kansa kävi hiljaisemmaksi ja hiljaisemmaksi, ja 
oli lopulta aivan hiljaa. Silloin Jeesus piti heille aivan valtavan saarnan? Mitä 
hän sanoi? Hän puhui itsestään. Siitä kuulet seuraavilla kerroilla.

Rukous
Herra Jeesus, miten suuri kunnia sinulla onkaan. Ja sinä olet minun 

Vapahtajani. Sinä olet antanut henkesi minun edestäni. Mutta sinä otit sen 
jälleen. Sinä nousit ylös kuolleista ja elät. Aamen.

       Carl Manthey-Zorn, Lasset die Kindlein zu mir kommen, suomeksi toimittanut MS

Jeesus ja juutalaiset
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Minulla ei ole Midaksen kosketusta.
Mihin vain koskenkin, en tee sitä kullaksi 
vaan tomuksi, tuuleen hajoavaksi.

Luojani, sinä muovasit maan tomusta ihmisen, 
puhalsit elottomaan elämän Hengen,
loit yhteyden Sinuun ja toisiimme.

Sinun käsissäsi minäkin muutun,
uudistun kuvasi mukaan.
Maan tomua vain,
ja taivaan kultaa.

                                                    Nimim. Pisara

Maan tomua, kultaa
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Kastettu
Leo Benjamin Puolimatka, syntynyt 14.4.2015 on kastettu 
1.5.2015 Helsingin Tunnustuksellisessa Luterilaisessa Seura-
kunnassa. "Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette 

Kristuksen päällenne pukeneet." Gal. 3:27.

Klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus 
Saarna Dani Puolimatka, liturgit Vesa Hautala ja Kimmo Närhi. 

Ehtoollisen jaossa avustaa Risto Relander. 
Oppiesitelmä klo 14 

Pyhä Henki kirkastaa Kristuksen, Mika Bergman. 
Päätöshartaus 

Jeesuksen siunauksen alla Markus Mäkinen Taina.

Kirkkokunnankokous
Siitamajalla la 23.5.2015 

Nuorten päivät Siitamajalla 22.–24.5. 
Ilmoittautuminen: Mika Bergman, 040 8650372, 

mika.bergman@luterilainen.com
 viimeistään 19.5. Seuraava kerta 31.7.–2.8.

Teema: Kristittynä tässä ajassa. Tämän kesän leiri keskittyy käsittele-
mään ajankohtaisia kysymyksiä, joita kristityt joutuvat kohtaamaan juuri tänä 
aikana. Saamme yhdessä ammentaa Jumalan sanasta voimaa ja ohjeistusta 
aikamme haasteisiin. Päivien teemat on hahmoteltu sen mukaan, mitkä juuri 
nyt ovat niitä aiheita, joista meidän on tarpeellista kuulla raamatullista opetusta. 

Aikuisten leiri:
Siitamajalla la 14. - 19.7.2015

Tiistai:   Johdanto
Keskiviikko:  Iloisesti luterilaisena
Torstai:   Elämää kunnioittavana
Perjantai:  Miehenä ja naisena
Lauantai:  Tämän ajan ahdistuksissa
Sunnuntai:  Päätös
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Toimintatietoja

Helsinki, Fabianinkatu 13 A 1: Juma-
lanpalvelus joka sunnuntai klo 11. HPE 
10.5., 21.6., ja 12.7. Pyhäkoulu su 31.5. 
klo 10. Opetussarja Augsburgin tunnus-
tuksesta sunnuntaisin klo 10 7.6. asti ja 
9.8. alkaen.
Hämeenlinna, Saaristenkatu 22: Ju-
malanpalvelus (HPE) su 17.5. klo 14.
Joensuu/Kontiolahti, Jumalanpalvelus 
(HPE) ke 20.5. klo 19.
Jyväskylä, Jumalanpalvelus sunnuntai-
sin klo 16. Parilliset viikot Brockwellil-
la, parittomat viikot (HPE) Keisaloilla. 
Brockwell, Ansaritie 5 A 21 (Huomaa 
uusi osoite!), Keisala Keskisentie 1 B 
55. Ei jumalanpalvelusta 21.6.
Lahti, Rajakatu 7: Jumalanpalvelus 
joka sunnuntai klo 10. HPE 24.5., 
31.5., 28.6. ja 5.7. Raamattutunti ke 
27.5. klo 15.
Mänttä, Sihvola, Etelätie 3 A 2, Juma-
lanpalvelus (HPE) pe 22.5., 19.6., 3.7. 
ja 21.8. klo 13. 
Siitamaja, Jumalanpalvelus joka sun-
nuntai klo 11. HPE 14.6. ja 19.7. Poik-
keus: La 23.5. on ehtoollisjumalan-
palvelus klo 11, mutta su 24.5. ei ole 
jumalanpalvelusta.. 

Pastori Kimmo Närhi
Rajakatu 7, 15100 Lahti. 
Puh. 040-7567 659. 
kimmo.narhi@luterilainen.com

Pastori Edward Brockwell. 
Ansaritie 5 A 21. 
Puh.  40520 Jyväskylä.
edward.brockwell@luterilainen.com

  www.luterilainen.com

Yhteisiä tilaisuuksia
Kirkkokunnankokous Siitamajalla la 
23.5. alkaen ehtoollisjumalanpalveluk-
sella klo 11. Saarna Dani Puolimatka, 
liturgit Vesa Hautala ja Kimmo Närhi. 
Ehtoollisen jaossa avustaa Risto Relan-
der. Oppiesitelmä klo 14 Pyhä Henki 
kirkastaa Kristuksen, Mika Bergman. 
Päätöshartaus Jeesuksen siunauksen alla 
Markus Mäkinen Taina.

Nuorten päivät Siitamajalla 22.–24.5., 
ilm. Mika Bergman, 040 8650372, mika.
bergman@luterilainen.com viimeistään 
19.5. Seuraava kerta 31.7.–2.8.

Lasten raamattuleiri 
Siitamajalla 10.–14.6.

Aikuisten raamattuleiri 
Siitamajalla 14.–19.7.
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