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Apostolien Teot 2:2-4
LÄHEINEN YHTEYS PYHÄN HENGEN KANSSA
Läheinen yhteys Pyhän Hengen kanssa tekee meistä merkityksellisiä maan päällä. Mutta
ennen kuin me opiskelemme, miten olla merkityksellinen (relevantti) maan päällä, niin
katsomme taustaksi, mitä Luukas kertoo meille helluntain tapahtumista. Sen jälkeen
katsomme, miten läheinen yhteys Pyhän Hengen kanssa auttaa meitä olemaan
merkityksellisiä. Me löydämme syitä, miksi Jeesus antoi meille Pyän Hengen.
Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen Raamattu sanoo: Heille hän myös monin kiistattomin
todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille
neljänkymmenen päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta.
Raamattu ei puhu enää, että Jeesus meni temppeliin tai meni palvelemaan julkisesti, vaan
Hän oli opetuslastensa kanssa. Hän jäi heidän luokseen. Heillä oli toveruus. He söivät
yhdessä. Hän antoi heille käskyn: jääkää Jerusalemiin, kunnes tapahtuu se, mitä Jumala
lupasi, ja mistä te kuulitte minun puhuvan. Jeesus sanoi heille: ”Johannes kastoi vedellä,
mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä pian näiden päivien jälkeen.
Jeesus sanoi heille: te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette
olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina
maan ääriin saakka. Jeesus tekee meistäkin Hänen todistajiansa. Jeesus keskusteli heidän
kanssaan, ja Raamattu sanoo, että kun Hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka Hänet
otettiin ylös, ja pilvi vei Hänet heidän näkyvistään. Kun he Jeesuksen etääntyessä vielä
tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä
sanoivat: Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka
otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen
taivaaseen menevän”.
Raamattu sanoo, että opetuslapset palasivat Jerusalemiin vuorelta ja menivät siihen
yläkerran huoneeseen, jossa heidän oli tapana kokoontua. Pietari oli siellä ja muut
opetuslapset. Raamattu sanoo: opetuslapsia oli koolla noin satakaksikymmentä.
Opetuslapset olivat odottamassa, että Jumalan Hengen avulla he voisivat puhua Jumalan
sanoja ja tehdä Jumalan tekoja. Jeesus meni takaisin Isän luo, eikä ihmiset enää voineet
kuulla hänen sanojaan. Jeesuksen henkilökohtaisen läsnäolon sijaan opetuslapset
jatkaisivat palvelua. Pyhä Henki vaikuttaisi niin, että heidän sanansa ja tekonsa eivät enää
olisi vain ihmisten tekoja, vaan jumalallisen armon kanavia.
Kymmenen päivää näiden tapahtumien jälkeen, kun he olivat yläkerran huoneessa,
tapahtui se, mitä nyt kutsumme helluntaipäiväksi. Mitä helluntai tarkoitaa? Me vanhat
helluntailaiset tiedämme, mitä se tarkoittaa, mutta kaikki ei tiedä. Siksi on tärkeä selittää,
mitä se tarkoittaa.
Helluntai on yksi kolmesta suurimmasta juutalaisten juhlasta, jota kutsutaan myös
viikkojen juhlaksi. Nimi helluntai on johdettu kreikan sanasta, joka tarkoittaa
“viisikymmentä".
Helluntai on sivan -kuukaudessa (touko kesäkuussa), 50 päivää pääsiäisen jälkeen, ja sitä
vietetään sadonkorjuujuhlana.
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Helluntai täytti Vanhan Testamentin profeetalliset lupaukset, että Jumala tekisi uuden
liiton, joka olisi hengen liitto.Tässä uudessa liitossa Jumala kirjoittaa lakinsa ihmisten
sydämiin ja ohjaa heitä hengellään.
Jeremia 31:31 ”
Hesekiel 36:26
Preben Vang sanoo, että helluntai oli tapahtuma, jolloin Jeesuksen jo aikaisemmin
perustama kirkko järjestettiin pysyväksi (eli institutionalisoitiin).
Juutalaisille helluntai on vuosittainen juhla, mikä liittyy sekä sadonkorjuuseen että liittoon.
Sadonkorjuujuhlana se on kiitospäiväjuhla, millä juhlitaan Jumalan kaitselmusta (eli
huolenpitoa).
Liittojuhlana se on Siinailla tapahtuneiden lakien antamisen juhla. Helluntain alkuperä, 2.
Moos. 23: 16, auttaa ymmärtämään Apostolien tekojen 2. luvun tapahtumia. ”5. Moos.
16: 9–12”.
Helluntaipäivänä Jumalan kansa oli tullut kaukaa Jerusalemiin juhlimaan orjuudesta
vapautumistaan ja Jumalan asumista heidän keskuudessaan “5. Moos.16:11
Perinteisestä juutalaisesta helluntaijuhlasta tuli tapahtuma, jolloin Jumala päätti vuodattaa
Henkensä.
5. Moos.16:11
Jerusalem on paikka, jonka Jumala lupasi israelilaisille. Se oli paikka, minne monet tulivat
joka vuosi juhliin. Kun helluntaipäivä oli tullut, Raamattu sanoo, että he olivat yhdessä
koolla. Apt. 2:5 sanoo, että Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääviä miehiä,
kaikista kansoista, mitä taivaan alla on.
He kuulivat Jeesuksen opetuslasten puhuvan kielillä, mitä diasporassa asuvat juutalaiset
puhuivat. Kun Pyhä Henki asuu meissä, Hän antaa meille mahdollisuuden tehdä
mahdottomasta mahdollista. Opetuslapset eivät koulussa opiskelleet kieliä, vaan Pyhä
Henki antoi heille kielillä puhumisen lahjan. Puhua kielillä on lahja, minkä Jumala antaa
meille. Jos sinä et puhu kielillä, älä menetä toivoasi, vaan pidä halu puhua kielillä. Pyydä
Jeesukselta, kunnes Hän avaa mielesi ja sydämesi puhumaan.
Halu ja kärsivällisyys ovat tärkeitä asioita. Jotkut meistä halusivat aikaisemmin ja pettyivät,
eivätkä koskaan enää rukoile. Ei kannata lopettaa, vaan jatkaa ja uskoa Isää. Jonain
päivänä Hän voi yllättää sinut. Kun puhun kielillä, on tärkeää muistaa, että se on lahja.
Lahja tulee taivaasta Isältä. Se on ansioton armo, mistä ei voi ylpeillä. On myös hyvä
muistaa, että lahjoja joita on saanut Jumalalta, niitä tulisi käyttää, ei jättää käyttämättä.
Apt. 2:4 sanoo: ” ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä
sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi”.
Jumala antaa meille myös mahdollisuuden opiskella muita kieliä, esimerkiksi, englantia,
ranskaa, saksaa, espanjaa, arabiaa, venäjää, ruotsia ja niin edelleen. Sekin on lahja.
Raamattu sanoo, että on hengellisiä kieliä, mitä Henki puhuu Isän kanssa, etkä sinä itse
tiedä, mitä puhut. Se vahvistaa, kun uskovat tulevat yhteen ja puhuvat kielillä, ja joku
selittää kielet. Se ylentää mieltä ja Kristuksen ruumista, seurakuntaa.
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Toisille on annettu kyky puhua maallisia kieliä. Kuulin, että kun oli herätys AZUSA kadulla ihmiset puhuivat kokouksessa kielillä. Joskus joku puhui kielellä, mitä ihmiset
puhuivat Intiassa. Sitä pidettiin merkkinä lähetyskutsusta Intiaan. Kun he menivät, he
yleensä saivat menolipun, ei takaisinpaluulippua. He luottivat Jumalaan. Nämä ovat
mahtavia todistuksia! Mutta korostan, että meidän Jumala on poikkeuksien Jumala.
Jerusalemissa 120 ihmistä puhui kielillä, mitä he eivät olleet opiskelleet, Azusa kadulla
tapahtui ihmeitä, mitkä olivat yllättäviä, on hyvä muistaa, että Jumalalle kaikki on
mahdollista. Joskus Jumala katsoo tarpeelliseksi järjestää meille yllätyksiä.
Jos haluaa opiskella kieliä, täytyy opiskella ahkerasti. Motivaatio on tärkeä. Ensiksi, on
päätettävä, mitä kieltä haluaa puhua. Toiseksi, on päätettävä tavoite. Näin saa hyvän
opiskelumotivaation. Jos on ahkera ja tekee kovasti työtä kuten veli Haroun, joka meni
opiskelemaan suomen kieltä Kiteelle. Hän yllätti kuulijat puhumalla hyvin suomea viime
kerran, kun meillä oli paasto- ja rukouspäivä. Hänen kykynsä puhua suomea teki minuun
suuren vaikutuksen! Jeesus ei pidä laiskasta palvelijasta. Meidän on oltava ahkeria
työntekijöitä. Meillä kaikilla on toimeksianto, missä vastuu on ensisijaisesti meillä - ei
toissijaisesti.
Apostolien teot 2:8-11, jakeiden 8 ja 11 välillä löysin noin 15 kieltä, mitä he olivat
puhumassa. Jakeet 12-13, ihmiset kyselivät toisiltaan, mitä tämä oikein on? Jakeessa 15
Pietari alkoi vastata heille. Hän sanoi, että tämä on seurausta siitä, mitä Jumala lupasi.
Pietari lainasi Jooel 3:1-3 (1-5) missä sanotaan: ” Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä
vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat,
nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia...”
Kun tulemme uskoon, Jeesus lähettää Pyhän Hengen, ja kun Hän tulee, hän ei tule
tyhjänä, vaan hän tulee lahjojen kanssa. Vaikka meissä on lahjoja, mitä Jumala paketoi
meihin jo äidin kohdussa, niin Jeesus antaa myös hengellisiä lahjoja, kun avaamme
sydämemme vapaaehtoisesti Hänelle. Uskoontulo on meidän oma päätöksemme, ei äidin
tai isän päätös tai tahto, vaan oma tahtomme, kun omatunto kehottaa.
Pyhän Hengen läheisyys tekee meistä merkityksellisiä maan päällä. Lupasin kertoa teille,
miksi Pyhä Henki asuu meissä. Tämä on Jeesuksen lupaus, Johannes 14: 17 ja 16, Jeesus
sanoo, että Pyhä Henki on Puolustaja. Mitä puolustaja tekee normaali elämässä?
Esimerkiksi, kun kannatat jotakin jääkiekkotiimiä ja tiedät, että teidän tiimillä on paras
puolustaja, niin olet varma, että voitatte pelin. Kun kansa tietää, että heillä on parhaat
puolustusvoimat, se auttaa heitä psykologisesti ja moraalisesti. Näin heillä on parempi
mahdollisuus voittaa sota. Pyhä Henki auttaa meitä, vaikka emme tiedä, mitä rukoilla. Hän
toimii, ja me saamme olla yhteydessä Isään.
Room.8: 26-27
Hän tuntee heikkoutemme, ja Hän välittää meistä. Joten, miksi et olisi läheisessä
suhteessa Hänen kanssaan, joka voi auttaa ja tehdä elämästäsi helppoa. Kun puhun nyt,
Hän on sinussa ja kuulee, mitä minä sanon videolla. Joskus emme tiedosta sitä.
Unohdamme, että Hän on meidän kanssamme. Kun emme ole herkkiä hänen
läsnäololleen, ohitamme sen, ja olemme lihamme johtamia, ja maailma hyödyntää meitä.
Jumala antoi meille Pyhän Hengen, ei vain, jotta tuntisin oloni hyväksi, vaan myös, jotta
voisin auttaa muita. Meidän on kehitettävä yhä läheisempi suhde Hänen kanssaan, jotta
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voimme tietää Hänen tahtonsa perheitämme, kaupunkiamme ja kansakuntaamme
kohtaan.
Taivas, missä Jumala asuu, on rauhan paikka. Jeesus sanoo, kun te rukoilette sanokaa:
Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin
taivaassa. Kun minä rukoilen, ja Pyhä Henki koskettaa minua ja saan rauhan, niin minun
tehtäväni on voimavarojeni puitteissa auttaa perheitä tai ihmisiä, joilla ei ole rauhaa. Kun
sinä rukoilet ja koet, että Jumala antaa anteeksi syntisi, niin sinun velvollisuutesi on
välittää fyysiselle maailmalle se, mitä koet henkimaailmassa. Sinun tehtäväsi on antaa
anteeksi jokaiselle.
On kaksi tärkeää asiaa, miksi Pyhä Henki on meissä: 1) Pyhä Henki näyttää asioita, kun
rukoillemme tai luemme Raamattua. Ne on toteutettava käytännössä. Esimerkiksi,
rukouksessa voi saada laulun sanat. 2) Pyhä Henki avaa silmämme näkemään
ympärillämme olevan tarpeen. Kun rukoilemme ja teemme parhaamme ollaksemme
Jumalan instrumentteja, niin voimme tuoda Jeesuksen valtakunnan sinne, missä olemme.
Jeesus on rakkaus. Sen rakkauden avulla voimme rohkaista jotakuta.
Lopuksi, Apt. 2:40-41 ” Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti
heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta".41 Jotka nyt ottivat
hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta
sielua”
Haluatko kutsua Jeesuksen sydämeesi? Hän tulee ja antaa sinulle Pyhän Henkensä ja
pelastaa sinut. Saat oman henkilökohtaisen kokemuksen Hänen läsnäolostaan. Rohkaisen
sinua pyytämään anteeksi. Jeesus antaa sinulle anteeksi ja johdattaa sinun elämääsi.
Hänestä tulee sinun Mestarisi ja Pelastajasi.

