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LAPSEUDEN HENKI 
Joh. 15:26-16:4 
 
26. Kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän luota, totuuden Henki, joka 
lähtee Isän luota, hän on todistava minusta.  
27. Myös te todistatte, sillä te olette alusta asti olleet kanssani."  
1. Minä olen puhunut teille tämän, ettette loukkaantuisi.  
2. He erottavat teitä synagogista. Tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee 
tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle.  
3. He tekevät teille tätä, koska eivät tunne Isää eivätkä minua.  
4. Minä olen puhunut tämän teille, että te sen ajan tullessa muistaisitte minun sanoneen 
sen teille. En ole aiemmin puhunut tästä teille, koska olen ollut teidän kanssanne. 
 
Elämän hallinta 
Hallitsetko omaa elämääsi? Elämän hallinnastahan on varsin muodikasta puhua. Sillä 
tarkoitettaneen kaiketi sellaista elämäntilaa, jossa raha-asiani ovat suurin piirtein 
kunnossa, selviän niin kodin kuin työpaikan ihmissuhteissa kohtalaisesti, pärjään 
työssäni, pidän terveydestäni huolta niin, etten joudu minkään kohtuuttomuuden 
sitomaksi ja osaan varautua jotenkin tulevaisuuden mukanaan tuomiin yllättäviinkin 
käänteisiin. Vakuutukseni ovat kunnossa, en ole ylivelkaantunut, olen työttömyyskassan 
jäsen ja eläkekertymäni on karttumassa. Pyrin antamaan myönteisen panoksen 
ympäröivässä yhteiskunnassa. Elämän perimmäisiä kysymyksiä pohdin sopivasti, olen 
kirkon jäsen ja käyn tarvittaessa myös kirkossa. Asiani ovat siis henkilökohtaisella, 
yhteisöllisellä ja uskonnollisella tasolla kunnossa. 
 
Elämämme kokemus kertoo kuitenkin sen, että tasapainoisen elämäntilanteen ylläpito ei 
kaikista varmuustoimenpiteistä huolimatta ole mitenkään itsestään selvää. Ajoittain 
saatan kyllä elää pitkäänkin suhteellisen turvallisuuden keskellä kokien, että asiat ovat 
omassa ”hanskassa”, mutta sitten tuleekin yllättäviä käänteitä, jotka sotkevat ajoittain 
pahastikin elämänkuvioni. 
 
Tulee viesti irtisanomisesta, pelottava sairaus iskee, lapsi sairastuu psyykkisesti, puoliso 
lähteekin etsimään ”suurempaa onnea”, läheinen kuolee onnettomuudessa, kuoleman 
pelko hyökkää omaan sisimpään. Kriisit saattavat hiipiä elämäämme, mutta kun sitten 
asiat yhtäkkiä muuttuvat huonoista vielä pahemmiksi, tajuamme, että emme mitenkään 
kykene hallitsemaan elämäämme, vaikka kuinka yrittäisimme. 
 
Jeesuksen seuraajat 
Tekstissämme Jeesus antaa ymmärtää, että Hänen seuraajansa eivät kykene omaa 
elämäänsä hallitsemaan. Eikä Hän liioin lupaa, että Hänen ominaankaan he 
selviytyisivät elämän tyrskyissä ikään täysin tyynessä myrskyn silmässä. Jeesuksen 
seuraaminen ja Hänen tahtonsa tekeminen ei takaa millään lailla tasapainoista ja 
turvattua elämää. Pikemminkin asiat voivat Herran seuraajan kohdalla mennä huonoon 
suuntaan. Ennen Jeesuksen kohtaamista eläessään hän eli niin kuin kaikki muutkin 
yhteisönsä yleisesti hyväksyttyjen normien mukaan, oli hyväksytty perheessään, 
suvussaan, työpaikallaan ja jopa seurakunnassaan.  
 
Vanhat kannattimet romahtavat 
Mutta sitten hän joutui vararikkoon elämässään. Hän alkoi tajuta elävänsä kaiken aikaa 
Jumalan pyhien kasvojen edessä, havahtui omaan pohjattomaan pahuuteensa ja 
saastaisuuteensa sekä kyvyttömyyteensä selvitä kuolemaa seuraavasta tuomiosta. 
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Hänelle selvisi, ettei kykene pelastamaan itseään, ei hallitsemaan elämäänsä eikä 
tulevaisuuttaan. Samalla hän tajusi, että hänen yhteisönsä ja ystäväpiirinsä eli itse 
asiatta valheellisten kulissien varassa, kun se kuvitteli kykenevänsä hallitsemaan 
elämäänsä.  
 
Evankeliumi 
Elämän karmaisevan totuuden kohtaamisen keskellä hän sai kuitenkin kuulla merkillisen 
viestin. Sitä nimitettiin evankeliumiksi. Sen mukaan Herra Jeesus Kristus, tuo 
elämäämme valvova ja siitä arvionsa, tuomionsa antava Läsnäolija, onkin antanut oman 
elämänsä Golgatan ristille hirvittävään kärsimykseen ja kuolemaan, jotta jumalaton ja 
syntinen saisivat anteeksi ja pääsisivät vapaaksi oman elämänsä hallintayrityksistä. 
Jeesus nousi ruumiillisesti haudasta ja kukisti kuoleman hirmuvallan. Kuolema ei 
sanokaan enää viimeistä sanaa. Ylösnoussut elämän Ruhtinas hallitsee ja päättä, 
tuomitsee ja antaa elämän.  
 
Jumalan totuuden kirkkaus murskasi hänen uskonsa kykyynsä hallita elämäänsä, 
selviytyä omassa varassaan. Mutta sama Jumalan totuuden evankeliumi osoitti hänelle, 
että Jeesus Kristus ei vain anna kaikkia hänen syntejään anteeksi, vaan siirtää hänet 
myös kokonaan uuteen valtapiiriin. Oman itsensä hallitseminen osoittautuikin synnin 
orjuudeksi, Saatanan salakavalaksi valheen vallaksi. Evankeliumin voima siirsikin hänet 
Jumalan hallintavaltaan, jossa hän ensimmäiseksi saa suureksi helpotuksekseen 
tunnustaa, että hän ei itse voi eikä hänen tarvitsekaan omaa elämäänsä hallita. Vain 
Herra Jeesus kykenee pitämään hänestä huolta. Hän saa suostua lapseksi suuren ja 
väkevän Isän hoitoon. Hän sai Puolustajan, totuuden Hengen oman elämänsä 
Hallitsijaksi. 
 
Evankeliumi Jeesuksesta oli pelastanut hänet. Hän sai omantunnon rauhan, kun pitkään 
kalvanut syyllisyys pyyhittiin pois Jeesuksen uhriveren perusteella julistetulla 
vapauttavalla sanalla:  
”Poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi!”  
Sydämeen tulvi ilo. Ilon tähden ei voinut olla hiljaa. Oli kuin pakko kertoa ympärillä 
oleville:  
”Olen tullut uskoon. Jeesus otti minut omakseen. Sain kaikki syntini anteeksi. Herra on 
tullut sydämeeni, Hän otti minun elämäni, tulevaisuuteni ja iankaikkisuuteni omiin 
käsiinsä. Olen nyt Jumalan lapsi.” 
 
Yllättävä vastaanotto 
Yllätyksekseen hän joutui kuitenkin havaitsemaan, että perheen muut jäsenet pitivät 
häntä jonkinlaisen uskonnollisen ylikuumenemisen uhrina - jonka uskoivat kyllä 
haihtuvan aikanaan. Työpaikallakin häneen alettiin suhtautua oudosti, ajoittain 
huvittuneesti ja ajoittain hyperkriittisesti. Hämmästyttävintä oli kuitenkin se, että kun hän 
kertoi uutisensa seurakunnassa, vastaanotto oli monien kohdalla aivan toisenlainen kuin 
hän odotti. Oli niitäkin, jotka iloitsivat, mutta monet näyttivät ärsyyntyvän hänen 
puheistaan.  
 
Pian hän huomasi, että ei olisi mitään elämänpiiriä, jolla hän kykenisi hallitsemaan 
elämäänsä. Jumalan lapseksi tultuaan hän huomasi joutuneensa kuin orpo ja lapsi 
hyiseen maailmaan. Hän tajusi yhä syvemmin, että hänen omat mahdollisuutensa 
selviytyä uskovaisena ilman Herran omaa läsnäoloa olisivat olemattomat. 
 



 
 3 

Vihamielinen maailma 
Jos hän olisi tullut uskoon esim. islamin, hindulaisuuden, buddhalaisuuden tai 
juutalaisuuden keskeltä, hän olisi pian törmännyt jopa erittäin aktiiviseen vastustukseen. 
Erottamisen uhka sekä perheestä että uskonnollisesta yhteisöstä olisivat olleet vastassa, 
hivuttava painostus ajan mittaan, pahimmillaan aktiivinen viha, jopa marttyyrius. Jumalan 
tai jumalien nimissä häntä alettaisiin syyttää ja pahimmillaan tappaa. 
 
Jeesuksen tekstissämme antama kuvaus Jumalan lapsen osasta vihamieleisessä 
maailmassa on tänäkin päivänä liiankin totta monessa maassa. Se on syvimmässä 
merkityksessä totta myös omissa seurakunnissamme. Mitä kauemmaksi Jumalan sanan 
totuudesta kirkkomme ja sen seurakunnat tämän maailman virtausten mukaan ajautuvat, 
sitä vaikeampaa tulee uskovien, yksinkertaiseen Jumalan sanaan pitäytyvien osa 
olemaan siinä yhteisössä, joka kantaa Herramme nimeä. Mutta tässä kehityksessä ei ole 
mitään hämmästyttävää. Raamattu kertoo, Jeesus itse sanoo, että Hänen seuraajiensa 
tie on sellainen. 
 
Vain Pyhän Hengen voiman varassa 
Kuka sitten voi uskovana kestää, jos Herran seuraaminen merkitsee jotain noin rankkaa 
ja vaikeaa? Jeesus antaa selkeän vastauksen. Ei kukaan voi omassa varassaan selvitä 
uskovana kristittynä. Vain se, jonka sydämessä asuu Puolustaja, Lohduttaja, Totuuden 
Henki, voi vaeltaa Herran tietä ja selvitä loppuun asti. Kysymys ei ole uskovan ihmisen 
tahdon voiman lujuudesta, hänen keskittyneisyydestään Raamatun tutkimiseen ja 
rukoukseen - niin erinomaisia asioita kuin ne itsessään ovatkin. Kysymys on siitä, että 
Jeesus itse tulee omiensa luo ja heidän elämäänsä Pyhässä Hengessä.  
 
Pyhän Hengen todistus 
Jeesus lupasi Golgatan ristin, ylösnousemuksen ja taivaaseenastumisensa jälkeen 
vuodattaa Isältä saamansa Pyhän Hengen omiensa päälle. Se tapahtui ensi kertaa 
helluntaina ja tapahtuu yhä silloin, kun syntinen ihminen syntinsä tunnustaen käy ristillä 
kärsineen ja ylösnousseen Vapahtajan luo, pyytää armoa ja Herraa omaan elämäänsä. 
Pyhä Henki tulee. Pyhä Henki osoittaa totuuden Herran ihmeellisestä rakkaudesta. Pyhä 
Henki todistaa Raamatun sanan välityksellä, millainen on Jeesus, millaiset rakastavat 
kasvot on Isällä.  
 
Pyhän Henki todistaa Jeesuksen pelastustekojen riittävyydestä:  
”Jeesuksen uhri riittää pelastamaan Sinut taivaaseen asti. Mikään tai kukaan ei voi 
riistää Sinua Isän väkevistä käsistä.” 
  
Pyhän Hengen todistus ei siis ole vakuutusta siitä, että Sinun kristillisyytesi olisi riittävää, 
vaelluksesi tarpeeksi vakaata tai elämäsi kyllin Sanan mukaista. Pyhä Henki todistaa 
jostain aivan muusta. Hän kirkastaa Jeesusta, korottaa Hänen herruuttaan ja 
valtasuuruuttaan. Pyhä Henki osoittaa, että Isän rakkaus ilmenee tänään - vaikka olisit 
kuinka vaikeissa oloissa tahansa - siinä, että Jeesus kuoli juuri Sinun tähtesi Golgatalla 
ja nousi pelastaakseen juuri Sinut kuoleman vallasta. Pyhä Henki korottaa Kristusta, 
Hän näyttää Isän kasvojen loisteen Jeesuksen uhrautuvassa rakkaudessa. Pyhä Henki 
osoittaa, että vaikka elämäsi olisi inhimillisesti katsottuna rauniokasa, Hän riittää Sinulle, 
Hänen läsnäolonsa on Sinun pelastuksesi. Hänessä kuolemakin on vain elämän portti. 
 
Vain Herran varaan 
Ihmisten hylkäämänä, ulkoisesti ja sisäisesti ahdistettu, kuolemaansa lähestyvä Jumalan 
lapsi on täysin turvassa. Mikään tai kukaan ei voi uhata hänen elämänsä varsinaista 
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salaisuutta, Jumalan elämää hänessä, Kristusta, joka asuu Pyhässä Hengessä hänen 
sydämessään. Onnellinen on se uskova kristitty, joka ei rakenna minkään muun varaan 
kuin sen, mitä Jeesus on hänen puolestaan tehnyt, ja mitä Jeesus tekee hänen 
elämässään ja mitä Jeesus on tekevä hänestä sinä suurena päivänä, jona Herra tulee 
suuressa kirkkaudessaan ja herättää kaikki kuolleet.  
 
Pyhä Henki osoittaa siis Herran Jeesuksen ja Isän rakkauden riittävyyttä ja suuruutta 
siihen määrään asti, että vaikka olosuhteet ovat kovat ja ulkoinen ahdistus ja vaino 
todellista, halu todistaa Jeesuksesta pitää Herran omia hallinnassaan. Pyhä Henki 
todistaa Jeesuksesta ja Isästä. 
 
Myös te todistatte 
Mutta sitten Jeesus jatkaa: ”Myös te todistatte.”  
Todistaminen ei lisää pelastukseen mitään, vaan se syntyy kiitollisuudesta Herralta 
saadusta valmiista ja täydellisestä pelastuksesta. Todistus on siis kiitosta Herralle 
samalla kuin se tarjoaa myös vielä pelastuksen ulkopuolella oleville madollisuuden 
päästä Herran tuntemiseen. Viimeisten aikojen suuret ahdistuksetkaan eivät tule 
olemaan evankeliumin julistamisen este, sillä Pyhän Hengen oma todistus meidän 
sydämillemme tekee mahdolliseksi todistaa muille ja viedä evankeliumi todistukseksi 
kaikille kansoille. 
 
Helluntain jälkeen Pietari kuvasi saamaansa tehtävää näin: 
”Hän (Jeesus) käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että Jumala on asettanut 
hänet elävien ja kuolleitten tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, 
joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta." (Apt. 10:42-43) 
 
Todistajalta ja evankeliumin julistajalta vaaditaan ainoastaan yhtä asiaa. Kun hän saa 
tilaisuuden julistaa yhdelle tai useammalle ihmiselle evankeliumia, hänen on muistettava, 
että Herra itse on Pyhässä Hengessä paikalla ja on erittäin kiinnostunut siitä, puhuuko 
hän sitä, mitä Herra käski hänen puhua. 
 
Todistuksen sisältö 
Herra käski meitä julistaa kahta asiaa:  
1. Hän on elävien ja kuolleiden Tuomari. Hän ei vain tule tuomitsemaan eläviä ja 
kuolleita, kun Hän tulee kirkkaudessaan takaisin, vaan Hän on jo nyt elävien Tuomari. 
Halusivat ihmiset kuulla tai eivät, heille on kerrottava, että he eivät hetkeäkään voi 
välttää elävien Tuomarin pyhää katsetta. Herra tuo valoon kaikkein pimeimmätkin kätköt. 
Ellet tänään suostu Hänen tuomittavakseen, joutuu elämäsi kuitenkin lopulta tämän 
Tuomarin lopulliseen käsittelyyn. 
 
2. Jeesuksen nimessä jokainen Häneen uskova saa syntinsä anteeksi. Tämäkin viesti 
on kerrottava lyhentämättömänä. Herra ei kysy uskon määrää. Jokainen, joka huutaa 
avukseen Hänen nimeään, pelastuu. Syntien anteeksiantamus on ehdoton, lopullinen ja 
kaiken kattava, mutta se kohdistuu vain niihin, jotka jättävät itsensä Jeesuksen ristin 
sovitustyön ja ylösnousemuksen voiton varaan, eli uskovat Hänen nimeensä. Vapisevan 
sydämen heikoinkin huokaus Jeesuksen puoleen riittää takaamaan täyden anteeksianta-
muksen, koska Jeesuksen veri riittää puhdistukseksi kaikista synneistä. 
 
Evankeliumin voima 
Tällä evankeliumilla on yhä merkillinen voima. Pyhässä Hengessä julistettuna ja 
todistettuna se kykenee pelastamaan ihmisiä niin täällä koti Suomessa kuin 
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lähetyskentilläkin. Jeesuksen todistaminen saattaa vaatia kärsivällisyyttä, mutta lopulta 
se kantaa vastaanottavassa sydämessä uuden elämän hedelmää. 
 
Oli ilo kuunnella joitakin vuosia sitten erästä ikäistäni japanilaista miestä, kun hän kertoi, 
miten Jeesus tarttui hänen elämäänsä ja sai lopulta hänet rakkautensa hallintaan. Erään 
unettoman yön sisäisten kamppailuiden jälkeen hän joutui sanomaan Jumalalle:  
"Ota minun elämäni hallintaasi, en selviä ilman Sinua."  
 
Toistakymmentä vuotta oli Herra jo vetänyt häntä puoleensa. Kristitty rouva oli kertonut 
Hänelle Jeesuksesta, hänen syöpään sairastunut ja sitten kuollut pikkusisarensa uskoon 
tuleminen ja ihmeellinen rauha kuoleman edessä oli puhutellut häntä. Herra oli tarttunut 
myös hänen omaan terveyteensä. Sairaalassa hän oli myöntänyt, että kyllä Jumala siellä 
jossain on, mutta hän haluaa päättää omista asioistaan itse.  
 
Mutta sitten, kun tämän kyvykkään miehen omat laskelmat pettivät liiketoimissa - hän ei 
osannut ottaa laskelmiinsa liikekumppaniensa syntisyyttä ja tuli pahasti petetyksi - hänen 
silmänsä avautuivat näkemään myös oman syntisyytensä:  
"En kykene raivaamaan itselleni omaa tietäni, Herra tule Sinä minun hallitsijakseni."  
Yllätyksekseen Hän saikin kohdata Isän rakkauden ja huolenpidon. Hän pääsi takaisin 
entiseen työpaikkaansa, josta hän oli muutamia kuukausia aikaisemmin eronnut hänet 
pettäneen liikekumppanin rohkaisemana. Hän sai vielä heti kättelyssä ylennyksen.  
 
Herran käsiin jäätyään hän huomasi, että Herra kykeni ohjaamaan hänen ja hänen 
perheensä ajalliset asiat paremmin kuin hän itse. Hän alkoi käydä säännöllisesti kirkossa 
ja raamattuopetuksessa ja hänet kastettiin. Hän sai myös huomata hämmästyksekseen, 
että Jumalan Sana on alkanut muuttaa hänen elämäänsä. Myös hänen poikansa päätti 
lähteä isänsä viitoittamalle tielle taivasten valtakunnan lapsena. Koben suuren 
maanjäristyksen aikana Jumala järjesti asiat niin, että hän nousi ”vahingossa” tuntia 
normaalia aikaisemmin töihin ja oli juuri saapunut työpaikalleen, kun maanjäristys tuhosi 
moottoritien, jolla hän oli hetkeä aikaisemmin ajanut autoaan. Herran käsi johtaa ja 
varjelee elämän pienimpiä yksityiskohtia myöten. 
 
Entä Sinä? 
Miten on Sinun laitasi? Oletko Sinä luovuttanut oman elämäsi jo Herran Jeesuksen 
hallintaan? Vai yritätkö yhä hallita omaa elämääsi? Herra kutsuu Sinua omaan 
lapseuteensa. Siinä saat olla turvassa Pyhän Hengen Puolustaessa Sinua silloinkin, kun 
maailma raivoaa ympärilläsi. Vain Herra Jeesus riittää Sinun turvaksesi. Pyydä Häntä 
oman elämäsi valtaistuimelle. Pyhä Henki kutsuu Sinua sanan kautta tänään. 
 
Jos jo tiedät olevasi Herran tiellä, kuuntele yhä uudelleen, mitä Pyhä Henki puhuu 
Jeesuksen riittävyydestä. Hänen kasvojaan katsellen voit sitten todistaa Hänestä myös 
muille ja elämän virta saa levitä. 
 


