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Tuuli puhaltaa sinne minne se tahtoo
- ja minä en tiennyt sitä
Kirje piispa Åke Bonnierilta pyhästä Hengestä
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Ei ole helppoa järjellä ymmärtää ja käsittää pyhää Henkeä. Siinähän ei ole kysymys
Hengestä johon voi ”istunnoilla” saada yhteyttä ”toisen puoliseen”, eikä myöskään ole
kysymys kummituksesta vaikka englannin
kielinen käännös pyhästä Hengestä on ”The
holy Ghost”.
Ei, puhe pyhästä Hengestä on lähemminkin yksi tapa meille ymmärtää ja syvemmin
tajuta että ainut Jumala on ”kolme yhdessä
ja yksi kolmessa” (Vk-vir 338), että Jumala on
aina läsnä, että Jumala on koko luomakunnan
Jumala ja että Jumala on liittänyt meidän
ihmisyytemme ainutlaatuisella tavalla yhteen
historialliseen henkilöön ja näyttänyt meille,
Jeesuksen elämän ja kuoleman ja ylösnousemuksen kautta, että rakkaus on vahvempi
kuin se joka yrittää musertaa sen.
TÄMÄ ”VUOSIKIRJE” on kolmas sarjassa kolminaisuus-teema joka on ollut perussävel Skaran hiippakunnan kurssitarjonnassa ja luennoissa jo vuodesta 2015 lähtien. Ensimmäinen vuosi oli Pojan vuosi.
Toinen vuosi oli Isän vuosi ja nyt on vuorossa Hengen
vuosi. Samanaikaisesti maailmanlaajuinen luterilainen kirkkoperhe juhlii sitä että on kulunut 500 vuotta siitä kun Martin Luther aloitti uskonpuhdistuksen.
Se tapahtui kuuluisilla teeseillä jotka hän naulasi linnankirkon porttiin Wittenbergissä.
Kun ajattelen pyhää Henkeä menevät ajatukseni
luomiskertomukseen (1 Moos). Jo toisessa jakeessa

kohtaan Hengen. Hän lepattaa tai leijuu (näin on kirjoitettu hebrean kieliseen alkutekstiin) yli kaaosvesien. Raamattu 2000 käännöksessä lukee ””Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki
liikkui vetten päällä”. (Moos. 1: 1-2).
Jumala toimii juuri pyhän Hengen kautta joka luo
ja jokaisessa tilanteessa jatkaa luomista joka antaa
leimansa koko luomakuntaan niin että kaikki luotu
on pyhää. Kun oleskelemme metsässä ja luonnossa,
kun matkustamme meren yli ja lennämme ilmassa,
tai liikumme kaupungeissa ja kylissä niin kaikki siellä on pyhää.
Jokainen ruohomatto on pyhä, jokainen puu, jokainen kukka, jokainen vuori, jokainen järvi, ilma jota
hengitämme, jokainen kala, jokainen hyönteinen,
jokainen ötökkä, jokainen nisäkäs ja niin edelleen.
Itsestään selvää on myös että jokainen ihminen on
pyhä. Kaikki on Jumalan luomaa.
Tässä yhteydessä on Henki feminiinisen Jumalan merkki, koska Henki on ruach hebrean kielellä-supstantiivi joka on feminiininen.
Mutta sota ja väkivalta, terroori, onko sekin pyhää? Ei, kaikki se joka on tuhoavaa on tulosta ihmisten teoista. Maallinen on siis ihmisen tekemää kun
ihminen , huolimatta siitä että hän on pyhä, estää
pyhän Hengen toiminnan, valitsee pahan ja hylkää
Jumalan kutsun toimia Jumalan apulaisena hänen
luomistyössään. Silloin ihminen häpäisee maailman.
EDELLEEN VOIMME Vanhassa testamentissä seurata
Jumalan Hengen tekoja kuninkaitten kautta jotka
voidellaan öljyllä. Se on merkki siitä että he ovat

Jumalan valittuja. Öljy on symbooli Jumalan läsnäolosta, tahdosta ja Hengestä. Kuninkaat ovat taas kuin
”ministereitä” Jumalan valtakunnassa.
Vanhan
testamentin profeetat olivat
pyhän
Hengen johdatuksessa ja he voivat siksi ilmaista
Jumalan tahtoa. Jumalan henki toimii Raamatun ensimmäiseltä lehdeltä alkaen pyhässä kertomuksessa.
Jeesus itse syntyi, Luukkaan evankeliumin mukaan, pyhästä Hengestä: ”Mutta enkeli vastasi hänelle:
”Pyhä henki tulee sinun yllesi. Korkeimman voima
peittää sinut varjollaan…” (Luuk. 1:35) Kun Jeesus
kastettiin oli Henki läsnä (Matt. 3:16) ja kun Jeesus julisti Nasaretin synagogassa (Luuk. 4:18-21) hän sanoi
että Henki vaikutti hänessä. Kaikki mitä Jeesus teki
tai sanoi oli ilmaisu Jumalan Hengestä, niin että me
kristittyinä voimme tunnustaa että Jeesus oli ja on
tosi Jumala ja tosi Ihminen.
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KUN JEESUS LÄHESTYI maallisen elämänsä loppua
piti hän, evankelista Johanneksen mukaan, jäähyväispuheen (Joh. 14-17) jossa hän ilmoitti että Pyhä Henki
tulisi opetuslapsille.
Hengeä kutsutaan
siinä ”puolustajaksi” (Joh.
14:16,26; 15:17) Hän on puolustaja joka auttaa opetuslapsia ymmärtämään enemmän Jeesuksen sanomasta
enemmän siitä mitä hän teki elämänsä aikana. Ennen kaikkea ymmärtämään sitä mitä Jeesuksen ristin
kuolema ja ylösnousemus merkitsee. Henki, puolustaja, näyttää meille totuuden Jumalasta ja kuinka Jumala rajoja ylittävällä tavalla vaikuttaa meidän elämässämme.
Tässä yhteydessä on välttämätöntä mainita helluntain ihmeelliset tapahtumat jossa pyhä Henki tuli erityisellä tavalla yhteen kokoontuneiden opetuslasten
päälle. Henki, siis Jumala, Isä, Poika ja pyhä Henki

täytti heidät niin että he uskalsivat lähteä kertomaan
siitä suuresta ihmeestä joka oli tapahtunut Jeesuksen
Nasarettilaisen kautta, kertomaan Jumalan suurista
teoista. (Ap.t. 2:1-11)
Meillä on tapana sanoa että helluntai on kirkon
syntymäpäivä. Kun luvattu Henki tuli niin ylösnoussut Jeesus oli itse opetuslapsien kanssa mutta uudessa
muodossa. He täyttyivät silloin pyhällä innolla kertomaan Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta,
elämänantajasta, Jumalan rakkaudesta joka räjäyttää
kaikki rajat. Ei ollut enää kysymys mihin kansanryhmään kuului, vaan sanoma kuului myös heille jotka
eivät kuuluneet juutalaisiin, siis myös muille kansakunnille ja pakanoille.
Apostoli Paulus täyttyi pyhällä Hengellä ja ymmärsi että Jumala jota hän oli aktiivisesti uskovana juutalaisena rukoillut kutsui nyt häntä seuraamaan ja julistamaan samaa Jumalaa Jeesuksen Nasarettilaisen
nimessä. Kaikki tämä oli pyhän Hengen vaikutusta
Hengen joka vaikuttaa vielä tänäänkin.
JOKAINEN KIRKKO Skaran hiippakunnassa todistaa
pyhästä Hengestä. Ne seisovat meidän ihanalla asuinseudullamme ja huutavat ilosanomaa Isästä, Pojasta ja pyhästä Hengestä. On vain kysymys siitä että
kuulemmeko sen äänen kaiken melun keskellä, tässä
kovanvauhdin yhteiskunnassa missä elämme. Kun
puhumme Hengestä puhumme Jeesuksesta Kristuksesta. Kun puhumme Hengestä puhumme Isästä Luojasta.Kun puhumme Jumalasta puhumme kaikista
kolmesta.
Me uskomme yhteen Jumalaan. Vaikka Jumala
joka on yksi, kohtaa hän meidät monella eri tavalla ja
kaikissa näissä kohtaamisissa on koko Jumala läsnä.
Kun sanomme että me, sanoissa ja teoissa, puhumme
selvästi Jeesuksesta emme voi tehdä sitä jos emme
puhu koko kolminaisuudesta. Kaikki kuuluu yhteen.
Henki tulee Isästä ja Pojasta niin tunnustamme Nikean uskontunnustuksessa. Ja läntinen kirkko on
pysynyt siinä ja siitä me iloitsemme, tunnustus ilmoittaa että Jumala on yksi Jumala jonka olemus on
suhde. Jumala on itsessään, sen mukaan mitä nyt voi
sanoa mitä Jumala on. Ja Jumala haluaa saada yhteyden sinuun ja minuun.
Siksi Jumala kohtaa meidät luomakunnan kauneudessa ja hauraudessa. Siksi Jumala kohtaa meidät
erityisesti Jeesuksessa Nasarettilaisessa. Siksi Jumala
kohtaa meidät jokaisessa kanssaihmisessä ja jokaisessa ”värisevässä atomin ytimessä”. Siinä on kysymys
pyhästä Hengestä joka puhaltaa aikojen halki (chronos) ja luo Jumalan ajan (kairos).
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MUTTA JOS NYT Henki on Jumala: Isä, Poika ja pyhä
Henki samalla kertaa, onko silloin pyhä Henki sidoksissa ainoastaan kristin uskoon, kirkon yhteydessä? Onhan olemassa kirkollinen pyhyysperinne
joka väittää että Henki ei vaikuta muissa uskonnoissa
kuin ainoastaan kristillisessä.
Minä ajattelen ihmeellistä sanaa Jeesuksesta Johanneksen evankeliumissa. Siellä lukee näin: ”Tuuli puhaltaa minne se tahtoo”, mutta et tiedä mistä se tulee
tai minne se menee” (Joh. 3:8). On siis kysymys rajoja
murtavasta hengestä, jos Jumala joka myös kohtaa
sen odottamattomassa, missä emme olisi uskonut Jumalan olevankaan. (Moos. 28:16-17).
Käsite ”pyhästä Hengestä” on kristillinen käsitys
mutta pyhä Henki vaikuttaa myös muissa yhteyksissä
kuin kirkossa ja kristillisissä piireissä. Galatelais kirjeessä Uudessa testamentissa voimme lukea Hengen
hedelmistä- siis tulos Hengen ”vaikutuksesta”. ”Mutta
hengen hedelmiä ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus,nöyryys, itsensä hillitseminen” (Gal. 5:22-23) Näitä hedelmiä
löytyy myös kristillisten yhteisöjen ulko puolelta. Siis
voimme nähdä että Jumala kohtaa ja vaikutta myös
meidän yhteisöjen ulkopuolella.
Me voimme ilolla ja ylpeydellä puhua omasta
uskostamme ja omasta yhteydestämme. Samalla
voimme uteliaisuudella ja ehkä ”pyhällä kateudella”
kuunnella meidän veljiämme ja sisariamme toisista

yhteisöistä ja toisista uskonsuunnista. Ehkä voimme
löytää jotain erityistä toisissa perinteissä jota kaipaamme omassamme.
Jumala on niinkuin tiedämme aina isompi kuin
mitä meidän tunnustuksemme voi muotoilla. Ja,
totuus Jumalasta on aina suurempi kuin totuus Jumalasta.

KESKUSTELU AIHEITA
1. Pyhä Henki vaikuttaa täällä ja nyt myöskin sinun
elämässäsi. Sellainen on Jumala. Jumalaa ei voi sulkea pyhiin rakennuksiin. Kun katsot elämääsi takapeilistä-voit ehkä nähdä että sinulla on ollut Jumalan
Hengen johdatus joissakin yhteyksissä.
2. Mitä merkitsee Jumala Henkenä sinulle?
3. Arkipäivässään ihmiset ovat usein tietämättömiä
luomakunnan pyhyydestä ja kauneudesta. Ihmiset
useinkin hyväksyvät pahat rakenteet ja riistävät ja
käyttävät hyväkseen maan käyttövaroja. Mitä sinä
ajattelet siitä?
4. Ajatus siitä että Jumalan Henki vaikuttaa myös kirkon ulkopuolella ja kristillisen perinteen ulkopuolella - mitä sinä siitä ajattelet?

