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Pyhän Hengen johdatus
Pyhän Hengen johdatus on polttava aihe. Pyhän Hengen johdatus – tuntuu juhlalliselta, hienolta,
kun elämä usein vaikuttaa niin harmaalta, merkityksettömältä.
Mitä esim. Ajattelet seuraavista lainauksista:




“Olisi hienoa, jos voisi olla Pyhän Hengen johdatuksessa joka hetki, eikä tarvitsisi ajatella ja
nähdä vaivaa, vaan voisi luottaa siihen, että Pyhä Henki tietää.”
“Ne hetket, jolloin olin Pyhän Hengen johdatuksessa, olivat elämäni parhaat hetket.”
Kukaan, paitsi Jeesus, ei ole jatkuvasti ollut Pyhän Hengen johdatuksessa.

“The Holy Spirit will guide us, not drive us.”
“Kaikki olisi paljon helpompaa jos Pyhä Henki ottaisi minut hallintaan, etteivät kiusaukset veisi
minua mukanaan...”

1. Kolme lähtökohtaa


Pyhä Henki on Jumala

Kun puhumme Pyhästä Hengestä, puhumme Jumalasta. Jumala on Luoja, Vapahtaja,
Lohduttaja. Jumala tietää kaiken meistä.
”Ensimmäinen ja tärkein asia lopulta on oivaltaa, kuinka todellinen Jumala on. Hän on
kaikkivaltias, kaikkialla läsnä oleva. Tämä suuri perusasia on nähtävä selvästi. Emme
elä tyhjyyden keskellä. Jumala on paljon todellisempi kuin yksikään meistä aavistaa.
Hän on syvemmin ajateltuna ja lopulta ainoa, joka on olemassa. Siksi hänen nimensä
on: MINÄ OLEN (2. Moos. 3:14). Tämä merkitsee sitä, etten voi minnekään piiloutua
häneltä, vaikka itsestäni saattaisi siltä tuntuakin. "Minne minä voisin mennä, kussa ei
sinun Henkesi olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä" (Ps. 139:7)? Hän hallitsee
koko todellisuuden.” (Olavi Peltola)


Pyhä Henki on persoona

Pyhä Henki ei ole persoonaton voima tai prinsiippi, jonka mukaan meidän tulee yrittää elää,
vaan Jumala.


Pyhä Henki on elävä subjekti

Pyhä Henki voi päättää, Hän puhuu tai vaikenee, Hän toimii, Hän sallii, Hän johdattaa. Pyhä
Henki voi olla eri mieltä meidän kanssamme, mutta on aina samaa mieltä Jumalan kanssa,
koska Hän on Jumala.
Me uskomme Pyhään Henkeen,
Herraan ja eläväksi tekijään,
joka lähtee Isästä ja Pojasta,
jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan
ja joka on puhunut profeettojen kautta.
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2. Pelastus










Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
1. Tim. 2:4
Pelastuminen on Pyhän Hengen johdatuksen päänäkökulma – Pyhän Hengen
toiminta tähtää siihen, että ihminen pelastuisi.
“Kuinka minä ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo”, Ap. t. 8:31.
,
Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä
hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset
hän teille julistaa. Joh. 16:13
“Nyt Hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset” Luuk. 24:45
Lyydiasta kerrotaan, että “Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen mitä
Paavali puhui.” Ap.t. 16:14
Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu
omissa nimissään (se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään)
vaan puhuu sen minkä kuulee ja ilmoittaa teille mitä on tuleva. Joh. 16:13
Pyhä Henki puhuu Kristuksesta ja johdattaa Kristuksen luo.

3. Jumala on Luoja
“Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan”
Minä uskon, että Jumala on luonut minut ja kaikki olennot, antanut minulle ruumiin ja
sielun, silmät, korvat ja kaikki jäsenet, järjen ja kaikki aistit, ja että hän vielä pitää niitä
yllä.
Hän antaa myös vaatteet ja jalkineet, ruoan ja juoman, kodin ja konnun, puolison ja
lapset, pellon, karjan ja kaiken omaisuuden.
Hän lahjoittaa minulle runsaasti ja joka päivä ravinnon ja kaikki tämän elämän
välttämättömät tarpeet, suojelee minua kaikissa vaaroissa, varjelee ja pelastaa
kaikesta pahasta.
Tämän kaiken hän tekee pelkästä isällisestä, jumalallisesta hyvyydestään ja
laupeudestaan, ilman minun ansiotani tai arvollisuuttani.
Tästä kaikesta minun tulee kiittää ja ylistää häntä, palvella häntä ja olla hänelle
kuuliainen.
Tämä on varmasti totta.
‘Minä opetan sinua’, sanoo Herra, ‘minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua,
katseeni seuraa askeleitasi.’ Älkää olko kuin järjettömät eläimet, kuin muulit ja hevoset, joita
täytyy hillitä suitsilla ja kuolaimilla. Ps. 32:9
Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Sananl.
3:5
4. Pyhän Hengen johdatus: Raamatun kautta



Pyhä Henki on “puhunut profeettojen kautta”
Kaikki mitä pyhät kirjoitukset sisältävät (on kirjoitettu), on kirjoitettu meille opiksi, jotta
saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Room. 15:4
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“Pyhä Henki ei ole mikään skeptikko” (Luther)




Pyhän Hengen johdatuksen ensimmäinen periaate: “ei yli sen mikä kirjoitettu on” (1. Kor.
4:6)
Mitä Raamattu opettaa?
“Jumala puhuu sen kautta minkä on puhunut” (God speaks through what He has spoken”)

Antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja.
Gal. 5:16
Tämä alue on tavattoman arka. Eräs äiti hukutti lapsensa ja selitti: "Jumala käski". "Älkää olko liian
valmiita panemaan kaikkea Jumalan tiliin. Älkää uskoko helposti uniin, ääniin, vaikutelmiin tai
näkyihin ja kuvitelko, että ne ovat Jumalasta. Ne voivat olla hänestä, mutta ne voivat myös nousta
omasta sisimmästämme tai ne voivat olla jopa saatanasta" (Wesley) (lainaus Olavi Peltolan
kotisivu)

5. Pyhän Hengen johdatus rukouksen kautta
Kerran, kun he olivat palvelemassa Herraa ja paastoamassa, Ap. t. 13:2
Mene Suorallekadulle ja kysy Juudaksen talosta Saulia, jota kutsutaan Tarsolaiseksi. Hän
rukoilee. Ap. t. 9:11
"Mikä on, Herra?" Enkeli sanoi hänelle: "Sinun rukouksesi ja almusi ovat uhrina nousseet Jumalan
eteen.” Ap. t. 10:4
“Pietari nousi kuudennen tunnin vaiheilla katolle rukoilemaan.” Ap. t. 10:9
“Herra, sinä joka tunnet kaikkien sydämet, ilmoita, kumman näistä olet valinnut”. Ap. t. 1:24
6. Pyhän Hengen johdatus ja uskovien konsensus
Jerusalemin kokous: seurakunta, apostolit ja vanhimmat (Ap. t. 15:4)
“Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi..” (Ap. t. 15:28).





seurakunta = reseptio = vastaanotto, hyväksyntä
Apostolit = apostolinen Sana = Raamattu
Vanhimmat=presbyteerit= kirkon virka
Pyhä Henki



Pyhän Hengen johdatus ja kirkon päätökset

“Ensin heitetään Raamatun ylle verkot (usko ja rakkaus). Kaikki jaetaan muuttuvaan ja
muuttumattomaan tuolla sapluunalla. Sen jälkeen kirkko (kirkolliskokous) päättää mikä
laitetaan muuttuvan, mikä muuttumattoman koriin. Kun kirkolliskokous on jonkin asian
päättänyt se tarjoillaan uskottavana uskontotuutena kirkon jäsenille. Konsialiarismi
(kirkolliskokouksen valta ohi papalismin, paavin vallan) määrää "missä kaappi seisoo".
Ei siis Raamattu, vaan kirkko, joka tulkitsee raamattua. Mutta: mikä kirkko? (kat, ort, tietyn
paikalliskirkon enmmistö). Ja jos Pyhä Henki ohjaa kirkolliskokousta, mikä neljästä Suomen
kirkolliskokouksen naispappeuspäätöksestä (1963, 1976, 1984 ja 1986) on Pyhän Hengen
konsiilin päätös? Miksi juuri yksi neljästä, siis 1986 päätös?
Vakaumus ei ole peruste. Mutta yhteistyö on. ELI: leimaamalla yhteistyökyvyttömäksi ja
asosiaaliksi voidaan huomio siirtää pois pääasiasta - eli Raamatusta.
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Luther kamppaili samojen asioiden kanssa. Siksi hänelle ei rittänyt papalismin torjunannassa
konsiliarismi (vrt. Konstanz 1414–1415, jossa Hus tuomittiin), vaan "Raamattu on meidän
jumalallinen oikeutemme".
(Eräs tunnettu teologi)
7. Pyhän Hengen johdatus ja kokemus
Voiko oppia tuntemaan Herran tahdon? Onko kokemuksesta apua?
“...joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta”. Hepr. 5:14
= arviointi, kyky arvioida, tuomita, päättää
vrt. 1. Tim. 3:6 “Hän (seurakunnan kaitsija, episkopos) ei saa olla vastakääntynyt (NKJ: novice,
noviisi)

8. Erikoistilanteet
16:6 Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasian maakunnassa?
Miten? Bileamin esimerkki? (4. Moos. 22:21–34)
Ap. t. 16:7 ”he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen Henki ei sallinut sitä”.
“Hengen vaikutuksesta (sanoivat Hengen kautta) he varoittivat Paavalia menemästä Jerusalemiin.”
Ap. t. 21:4
Sisäisen vakuuttumisen merkitys.
Kyllä Jumala tänäänkin voi antaa meille ihmeellisen sisäisen varmuuden oikeasta tiestä. Eliaa
Jumala lähestyi hiljaisessa tuulen huminassa (1. Kun. 19:11–18). Pyhä Henki koskettaa sisintä.
Näin tapahtui Paavalille (Ap. t. 13:2, 16:7,20:22,23). Herra voi "antaa sydämelle" jonkin asian
(Neh. 7:5) ja emme pääse siitä irti. (Olavi Peltola)
Siksi tarvitsemme pyyntöä: "Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi" (Ps. 25:4) ja
Keskustelua unien, näkyjen, erilaisten sanomien merkityksestä Pyhän Hengen johdatuksessa.

9. Yhteenveto
Daavid todistaa: “Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.” Ps. 23:6
Meidän tehtävämme on seurata Jeesusta, elää Hänessä, ja totella häntä.

