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Lupaus Pyhästä Hengestä
15 "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. 16 Minä käännyn Isän
puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. 17 Tämä
puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä
tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.
18 "En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. 19 Vielä vähän aikaa, eikä
maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. 20
Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä
teissä. 21 Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua.
Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen
hänelle itseni."
"Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni.” Rakkaus Jeesukseen
Kristukseen, antaa halun noudattaa Jeesuksen antamia käskyjä. Tämän Herra Jeesus
toistaa jäähyväispuheessaan opetuslapsilleen vähän myöhemmin. Hän sanoo tämän
rakkauden käskyn useampaan otteeseen viimeisellä yhteisellä aterialla. Ensiksi Jeesus
sanoo: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen
rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toisianne.” (Joh. 13:34) Seuraavaksi hän
sanoo: "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni.” Ja puhuessaan
viiniköynnöksestä ja oksista Jeesus opettaa: Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun
rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen
rakkaudessaan.”(Joh. 15:10) Heti perään hän toistaa jälleen: ”Minun käskyni on tämä:
rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.” (Joh. 15:12) Vielä viidennen
kerran Jeesus muistuttaa opetuslapsiaan keskinäisen rakkauden vaalimisesta: ”Tämän
käskyn minä teille annan: rakastakaa toisianne.” (Joh. 15:17)
Miksi tämän ”uuden käskyn” vaaliminen on niin tärkeää kuin sen Jeesuksen sanoista
selvästi ilmi käyden on? Helluntaina opetuslapset saivat tärkeän tehtävän hoitamiseen
Pyhän Hengen voiman aivan näkyvällä tavalla. Heidän tehtävänään oli siis jatkaa
Jeesuksen julkista toimintaa. Jeesus on korotettu Isän oikealle puolelle taivaisiin. Mutta
julkinen saarnatoiminta ei voi lakata, sillä Jeesus antoi opetuslapsilleen kaste- ja
lähetyskäskyn: Matteus tietää sen tässä muodossa: Kaikki yksitoista opetuslasta
lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. 17
Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. 18 Jeesus tuli
heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan
päällä. 19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki
päivät maailman loppuun asti."
Evankelista Markus välittää Jeesuksen tehtäväksiannon omillensa näin: Hän sanoi
heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. 16 Joka
sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. 17 Ja
niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois

pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. 18 He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka
he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden
päälle, ja nämä paranevat." Markus nostaa esille ensimmäisen helluntain tapahtumat,
kielillä puhumisen, uskon lahjan saamisen ja kasteen vastaanottamisen.
Luukas painottaa kirjoitusten täyttymistä: 44 Jeesus sanoi heille: "Tätä minä tarkoitin,
kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä
Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu." 45 Nyt
hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. 46 Hän sanoi heille: "Näin on
kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, 47
ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta
ja syntien anteeksiantamista. 48 Te olette tämän todistajat. 49 Minä lähetän teille sen,
minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne
voiman korkeudesta." Luukas tuo esiin sen, että opetuslapset, apostolit etunenässä,
olivat alkuseurakunnassa Kristuksen opetusten, kärsimyksen, kuoleman ja
ylösnousemuksen todistajia. Luukaskin painottaa sitä, että apostolien tuli pysyä
paikoillaan siihen asti kuin Pyhä Henki vuodatettaisiin. Kun apostolit saavat voiman
korkeudesta, heillä on julkinen valtuutus toimia evankeliumin työmiehinä. Jeesus oli jo
lukittujen ovien takana antanut opetuslapsille valtuutuksen ja tehtävän julistaa
evankeliumia Pyhän Hengen voimassa. Alkukielen sana Pyhälle Hengelle merkitsee
tuulta tai huminaa. Aivan kuin sen merkiksi Jeesus todella puhalsi opetuslastensa päälle
ja sanoi: ”Ottakaa Pyhä Henki. Joille te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi
annetut. Joilta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi.” (Joh. 20:2223) Tärkeimpänä tehtävänä opetuslapsille siis jäi syntien anteeksiantaminen.
Rakkaus pysyy veljien ja sisarien välillä, kun pyydetään ja annetaan anteeksi. Tämä on
totta ajallisessa kodissamme perheen keskellä sekä ystävien ja sukulaisten kesken.
Sovintoon nöyrtymisellä on ihmeellinen voima uudistaa ihmisten välisiä suhteita.
Vihamiehestäkin voi tulla hyvä ystävä, kun asiat saadaan puhuttua auki ja solmut
aukeavat ja molemmin puolin sovitaan. Vielä kestävämpi ja täydellisempi sovinto
saadaan aikaan silloin, kun Jumalan Pyhä Henki saa olla vaikuttamassa. Silloin rakkaus
palaa – kuvataanhan Pyhää Henkeä usein tulenlieskana. Luukas kuvaa helluntain
tapahtumaa, että apostolien päälle jakautui tulenlieskoja, jotka olivat kuin kieliä.
Opetuslapset käyttävät tänäkin päivänä samoja päästönavaimia mitä käyttivät jo
apostolit omana aikanaan. Minkä te maan päällä päästätte, pitää oleman päästetyt
taivaissa, lupaa Jeesus. Päivän vanhan testamentin lukukappaleesta myös kuulimme,
että Jumala myös unohtaa ihmiselle anteeksiantamansa synnit: ”Minä annan anteeksi
heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään.” (Jer. 31:34) Jumalan lapsi saa
armosta unohtaa anteeksiannetut synnit, sillä Jumalakin ne unohtaa ja upottaa armon
mereen. Jos synti koskee myös ajallisen lain rikkomista, niin silloin Jumalan Pyhä Henki
sydämessä opettaa sovittamaan rikkomuksen lain vaatimuksen mukaisesti.
Päivän evankeliumi muistuttaa kaikkia kristillisen seurakunnan jäseniä siitä, että Jeesus
ei jättänyt opetuslapsiaan orvoiksi maailmaan, vaan jätti heille puolustajaksi ja
opettajaksi Totuuden Hengen. Päivän evankeliumissa Jeesus lupaa tulla omiensa luokse
ja elää heidän kanssaan. Jumalan lapsi saa olla Jeesuksen rakkauden kohteena ja
taivaallisen Isän rakkauden kohteena. Ensimmäisenä helluntaina apostolit ymmärsivät
viimein, että Jeesus oli Isässä ja että he olivat Jeesuksessa. Uskonveljien ja –sisarien
rakastaminen oli jatkossa Jeesuksen rakastamista. Helluntaista alkoi näkyvä kirkon

aika, jona Pyhä Henki toimii Jeesuksen seuraajien välityksellä julkisesti. Pyhä Henki
ilmoittaa Jeesuksen tahtoa antaa synnit anteeksi ja välittää Jumalan rakkautta. Jeesus
puhui opetuslapsillensa toistuvasti rakkaudesta, sillä Jumala on olemukseltaan rakkaus.
Rakkauteen sisältyy armo ja totuus niin kuin Johanneksen evankeliumin alusta voimme
lukea. Johannes Kastajakin sai Jumalalta ilmoituksen, että ”se, jonka päälle näet
Hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa Pyhällä Hengellä.” (Joh. 1:33) Jos tänne kirkkoon
tänään on tullut ystävä, joka tahdot uskoa Pyhästä Hengestä saarnatun evankeliumin,
niin sinä ystäväni saat olla turvallisella mielellä: Jumala on kuullut rukouksesi ja vastaa
valtakunnastaan: usko epäusko ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja
sovintoveressä anteeksi annetuiksi. Sinulle Jumala tahtoo lahjoittaa Pyhän Henkensä,
jotta pysyt hänen rakkaudessaan elämän loppuun asti ja hänen valtakuntansa
kansalaisena. Tämä armoevankeliumi kuuluu kaikille: uskokaa sanankuulijat rohkeasti
Jumalan armoon turvautuen kaikki synnit, epäilykset ja kiusauksetkin anteeksi
Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetuiksi! Uskothan tämän. Aamen.

