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Kirkon syntymäpäivä
Helluntain aiheena on Pyhän Hengen vuodattaminen

Pyhän Hengen työ ja vaikutukset ovat helluntailai-
silla, vapailla suunnilla ja karismaatikoilla uskon 

keskiössä. Voisi sanoa myös, että pystykorvaluteri-
laisuus on antanut tämän pyhäpäivän näille uskon-
yhteisöille. Helluntaita koskeva sisällöllinen opetus, 
julistus ja tietämys on kirkossamme huonolla tolalla. 
Jos ihmisiltä kysyy mitä heille helluntaista tulee mie-
leen, taitaa moni vastata sananparrella ”Jos ei heiliä 
helluntaina…” Helluntai mielletään lähinnä alkavan 
kesän juhlaksi. Sen asemaa on kaventanut myös juh-
lan typistyminen yksipäiväiseksi. Helluntaiaattoa 
eli helluntain valmistuspäivää, tai vielä aikaisempaa 
maanantaihin sijoittuvaa toista helluntaipäivää, ei 
juurikaan juhlita, eikä juhlittu aikaisemminkaan.

Alun perin pääsiäisajan ajateltiin päättyvän, kun 
50 päivää pääsiäisestä oli kulunut. Juutalaisen juh-
lakalenterin savout-juhlaa vietettiin 7 viikkoa pää-
siäisestä sadonkorjuun ja lain saamisen juhlana ja se 
antoi ajoituksen sekä osaksi sisältöäkin kristittyjen 
helluntain viettoon. 200- ja 300-luvuilla pääsiäisaika 
päättyi yhteisesti vietettyyn Kristuksen taivaaseenas-
tumisen ja Pyhän Hengen vuodattamisen juhlaan. 
Vähitellen nämä kaksi erkaantuivat omiksi pyhäpäi-
vikseen. 

Kun Ylösnoussut poistui, jäätiin orvoiksi. Juuta-
laiset olivat aikoinaan Jumalan vetäydyttyä näyttä-
möltä ja profeettaliikehdinnän vaietessa keskittyneet 
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pyhiin kirjoituksiin. Jeesus oli luvannut, ettei hänen 
seuraajiaan jätettäisi yksin, oman onnensa varaan. 
Hän lupasi lähettää Puolustajan. Tämä toteutui, 
kun helluntaina vuodatettiin Pyhä Henki. Hän tuli 
kirkastaakseen Kristus-sanomaa, hänen julistus-
taan ja toimintaansa, ja pitääkseen huolta seurakun-
nasta. Vaikka Kristus kuoli, Pyhä Henki teki hänet 
seurakunnan kokoontumisissa eläväksi. Helluntaita 
kutsutaankin kirkon syntymäpäiväksi. Silloin varsi-
naisesti syntyi uusi, Pojan Herrakseen tunnustavien 
kulttiyhteisö. Helluntaista tuli myös suuri kastepyhä 
loppiaisen ja pääsiäisen ohella. Kasteen kautta ih-
miset syntyivät tämän joukon jäsenyyteen. Opetet-
tiin, että kasteessa ihminen saa Pyhän Hengen, eli 
ylösnoussut Kristus tulee siinä kastettavan elämään 
opettajaksi ja Vapahtajaksi.

Uudessa testamentissa kerrotaan, kuinka opetus-
lapset kokoontuivat sapatin jälkeisenä työpäivänä 
varhain aamulla jumalanpalvelukseen. Silloin he ko-
kivat jotain, joka tuntui fyysisesti kuin rajulta tuulen-
puuskalta ja joka näkyi ikään kuin tulisina liekkeinä. 
Se vaikutti niin, että Hengen koskettamat alkoivat 
puhua oudoilla kielillä, mikä ymmärrettiin pyhäksi 
puheeksi. Kielillä puhuminen ei sinänsä ollut jotain 
aivan poikkeuksellista ja ihmeellistä, koska monien 
silloisten uskontojen piirissä sitä esiintyi. Aposto-
lien tekojen kuvauksen perusteella kyseessä on ol-
lut erityisen voimakas uskonnollinen tunnekuohu, 
kun Jeesuksen lupaama Hengellä täyttyminen on 
tapahtunut. Ulkopuoliset arvelivat enkelien kielillä 
puhumisen johtuneen ylenmääräisestä viinin nautti-
misesta. Epäilyksen saattoi herättää viinin tuoksu ja 
viiniastioiden näkeminen. Olihan tilanteessa toden-
näköisesti vietetty ehtoollista.
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Uskonnollinen hurmos ja kielillä puhuminen ovat 
siis yleisuskonnollisia ilmiöitä. Niitä on aina sekä ta-
voiteltu että vierastettu. Aidolle uskonnolliselle ko-
kemukselle on ominaista, että siinä koetaan Jumalan 
tai jonkin ulkopuolisen voiman koskettavan ihmisen 
sisintä. On ajateltu ihmisen näin voivan päästä nä-
kemään ja kokemaan sellaista, joka sisältää viestejä 
tuonpuoleisuudesta. Kielillä puhuminen synnytti jo 
alkukirkon aikana paljon erimielisyyksiä. Paavali ei 
halunnut sammuttaa hengellistä kokemuksellisuut-
ta Korinton seurakunnastakaan, vaikka siellä mitä il-
meisimmin tunteiden laineet myrskysivät taifuunin 
voimalla, kielillä puhumista arvostettiin yli kaiken. 
Kielillä puhumisesta osattomien ja siihen kriittises-
ti suhtautuvien annettiin ymmärtää olevan vailla 
Jumalan Henkeä. Monet heistä kokivatkin olevan-
sa ulkopuolella Kristuksen armon. Tässä tilanteessa 
Paavali korosti, etteivät hengelliset kokemukset ja 
kielilläpuhuminen ole Pyhän Hengen uskoville an-
tamia kunniamerkkejä. Korkeimmaksi armolahjaksi 
hän asetti ihmisten ja enkelten kielen sijasta rakkau-
den, joka ei etsi omaansa eikä pöyhkeile saamillaan 
armolahjoilla. Pyhän Hengen aikaansaannoksista 
profetoiminen, kielilläpuhuminen ja oikeassa olemi-
nenkin lakkaavat, mutta rakkaus, lahjoista suurin, ei 
katoa. Tunnettu on myös se Paavalin kanta, että hän 
arvosti ymmärrettävää julistusta enemmän kuin epä-
selvää ja tulkinnanvaraista hurmospuhetta. Hänen 
kantansa perustui ilmeisesti siihenkin, että Korinton 
seurakunnassa esiintyi myös valheellisia hurmospu-
hujia. Teeskennellylläkin oudolla puheella saattoi 
seurakunnassa saada arvostetun aseman. Luterilai-
nen kirkkomme on ottanut nämä Paavalin varoituk-
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set johtotähdekseen. Siten opetus Pyhän Hengen ra-
kentavasta työstä on jäänyt taka-alalle.

Minulle yksi näkökulma Pyhän Hengen toimintaan 
on avautunut Jeesuksen lupauksesta, jonka mukaan 
”missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, 
siellä minä olen heidän keskellään”. Hän on kohtaa-
misissa läsnä Pyhän Hengen kautta. Olen voinut olla 
elämäni aikana sekä ryhmissä että myös kahden ih-
misen kohtaamisissa, joissa on uskallettu jakaa aitoa 
sisintä. Niin on kyetty toimimaan siellä, missä on 
vallinnut keskinäinen luottamus ja on voitu hyväk-
syä oma ja toisten ihmisten kipeys, varjot ja virheet. 
Noissa tilanteissa on voitu paitsi itkeä itkevien kans-
sa, myös iloita iloitsevien kanssa. Se on suuri Hengen 
ihme, kun ihmisenä voidaan olla sisintä myöten avoi-
mia ja alastomia ilman armottomuuden ja tuomituk-
si tulemisen pelkoa. Tuollaisissa hetkissä on alkanut 
tulla todeksi vanha synninpäästön sana: ”Joka rikko-
muksensa salaa, se ei menesty. Mutta joka ne tunnus-
taa ja hylkää, se saa armon.” Kun voi jakaa, mikä on 
itselle syvästi ja usein kipeästikin totta, ja kun sen 
sanoittaa toisille kuultavaksi, silloin pääsee vapaak-
si taakkojen alta. Sydämen uskolla ja suun tunnus-
tuksella ihminen pelastuu. Paha ei kykene pitämään 
ihmistä vallassaan siellä, missä sen ote tunnistetaan 
ja myös tunnustetaan. Pahan marioneteista tulee va-
paita, kun langat katkaistaan. Uudeksi Herraksi tulee 
Kristus, ylösnoussut armahtaja ja vapauttaja. 

En ollenkaan ihmettele, että Suomeenkin on 
syntynyt herätysliike, jossa ripillä on tärkeä asema, 
lestadiolaisuus. Ulkomailla yhdessä katolisessa kirk-
korakennuksessa voi olla kymmenenkin rippituolia, 
eivätkä ne ole vajaakäytössä. Kirkossamme on tarjol-
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la lähinnä messun yleinen rippi. Yksityisen ripin olen 
koko pappisurani aikana toimittanut vain muutaman 
kerran. Meillä henkilökohtaisia taakkoja puretaan 
valtaosin niissä kahdenkeskisissä keskusteluissa, joi-
ta myös sielunhoidoksi kutsutaan.

Kuulin joitakin vuosia sitten esitelmän, jossa pu-
huttiin ”kolmanteuksesta”. Missä ihmiset kohtaavat 
toisensa syvällä ja merkityksellisellä tavalla, siel-
lä kolmanteus on läsnä. Mikä ihmisen parantaa ja 
eheyttää, on vuorovaikutussuhteessa todeksi tuleva 
rakkaus ja armo. Ajattelen, että tätä Jeesus tarkoitti, 
kun hän sanoi olevansa läsnä siellä, missä kaksi tai 
kolme ovat koolla hänen nimessään. 

Minä kuvittelen, että Uuden testamentin kertoma 
helluntain ihme tapahtui seurakunnan aamukokouk-
sessa jotenkin näin: Pietari oli katuen kertonut seu-
rakunnalle oman tarinansa siitä ”kirotusta yöstä”, jol-
loin hän oli kieltänyt tuntevansa Jeesuksen ja kukko 
oli laulanut. Silloin myös muut jakoivat Pietarin tun-
nustuksen rohkaisemina jonkin itseään satuttaneen 
vaikean asian. Sitten he tapansa mukaan rukoilivat 
Jeesuksen nimessä ja viettivät ehtoollista. Tuossa het-
kessä Kristuksen läsnäolo puhalsi kaiken synnin ja pa-
han pois. Silloin rakkaus, armo ja keskinäinen yhteys 
lämmittivät kokoontuneiden mielet. Väkevä oli silloin 
armon tuulispää. Suurella ymmärryksellä ja lämmöl-
lä he katselivat toisiaan. Kolmanteus oli näin heidän 
keskellään ja poisti heidän taakkansa. He eivät juopu-
neet viinistä, vaan ilosta ja onnesta. Heidän kasvonsa 
ja olemuksensa säteilivät. Heidän suunsa avautui kä-
sittämättömän naurun sekaiseen onnelliseen itkuun 
ja  ylistykseen, joka kuului kadulle asti. 

Tätä kuvausta ei ole Raamatussa kerrottu näillä 
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sanoin. Se on oma sanallinen maalaukseni tuosta aa-
musta. Paljon olen kertomaani lukenut helluntaiker-
tomuksen rivien väleistä. Mutta ehkä siinä on jotain, 
joka vastaa tuon aamun tapahtumia. 

On suuri tappio, jos luterilainen kirkkomme ei 
uskalla olla rakastavasti, armollisesti ja aidosti hel-
luntain kirkko. Uskossamme ei ole kyse ensisijaisesti 
älyllisestä uskonopin erittelystä. Sitäkin kyllä tar-
vitaan ja paljon, järkeä ja jäsennystä, ei vain tulista 
tunnetta. Mutta myös helluntain Henkeä kaivataan. 
Hän tulee läsnäolevaksi siellä, missä kaksi, kolme tai 
enemmän ihmisiä on koolla tavalla, jolla Jeesus koh-
tasi ihmiset omana aikanaan. Siellä seurakunta syn-
tyy, kuten se syntyi ensimmäisenä helluntaina. 

Kun Pyhästä Hengestä puhutaan, menetkö lukkoon, lyö-
vätkö aivosi tyhjää, ahdistutko? Muistatko, mitä hänestä 
on sinulle opetettu, miten häntä selitetty? Älä ihmettele, 
jos käsityksesi hänestä, Jumalan kolmannesta persoonas-
ta eli kasvoista, Kristuksen kirkastajasta ja totuuden hen-
gestä on epäselvä. Jos on näin, kuulut suomalaisten kris-
tittyjen enemmistöön.

Henkilahjojen sijaan Paavali opetuksissaan käytti sanaa 
armolahjat. Niitä on kaikilla. Niillä voi rakentaa, vahvistaa 
ja opastaa yksittäistä ihmistä ja yhteisöä. Paavalin mai-
nitsemissa armolahjoissa on meille tuttuja arkipäiväisiä 
asioita, mm. johtaminen, opettaminen, auttaminen, pa-
rantaminen, palveleminen, omastaan jakaminen. Mitä ar-
molahjoja sinulla on? Mitä ainutlaatuista on Jumala sinut 
luodessaan sinulle lahjoittanut, joka on iloksi ja hyödyksi 
itsellesi, muille ja seurakunnalle?

Joku kysyy sinulta, kuka on Pyhä Henki, millä sanoilla 
tai kielikuvilla vastaat hänelle, vai vaikenetko?




