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HELLUNTAIN ANTI                                                          Väinö Hotti 

Yhdessä koolla 

”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla” (Apt.2:1). 

Pyhä Henki vuodatetaan siellä, missä seurakunta on ”yksimielinen”. Siellä, missä vallitsee ”eri 

seurat ja lahkot”, vaikuttaa DIABOLOS (erilleen heittäjä). 

Uusi aiooni 

Helluntai aloitti uuden aikakauden, aioonin. Pyhä Henki perusti ”uloskutsuttujen” seurakunnan 

EKKLESIAN. Kaikki tämän seurakunnan jäsenet ovat uudestisyntyneitä ja Pyhän Hengen saaneita:  

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan 

valtakuntaa" (Joh.3:3). 

Tulta maan päälle 

”Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle” 

(Apt.2:3). 

”Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi 

syttynyt!” (Luuk.12:49). 

Taivaan lahja 

”Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, 

jossa he istuivat” (Apt.2:2). 

”Sun Henkes lahjaa päällä maan Ei ansiosta ainutkaan Voi saada palkaksensa. Sen kuollessansa 

ristillään Ansaitsi Kristus verellään Ja antaa omillensa” (Vvk. 101:2). 

”Oi Kristus, nyt rukoile eestämme Sun Isääsi, hän sua kuulee. Niin saapuvat herätyspäivämme Ja 

taivaasta maan yli tuulee” (Vvk.642:6). 

Ennustusten täyttymys 

”Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, 

sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne 

ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini 

ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan 

näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja 

savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri 

ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu´ (Apt.2:16-

21). 

Helluntain ihme 

Kuolleet eläviksi, sokeat näkeviksi, mykät puhuviksi, kuurot kuuleviksi ja rammat käveleviksi! Kun 

ihminen saa Pyhän Hengen ja syntyy uudesti ylhäältä, hän kokee ihmeistä suurimman; kaikki 

menee uusiksi 
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On armo suuri ihmeinen 
Se muutti sydämen.  
Mä kuuro, sokea sain ihmeen kokea.  
Nyt kuulla nähdä voin. 
  
Tää armo poisti tuomion,  
toi rauhan tuntohon.  
Sen hetken muistan ain,  
kun Herran armon sain.  
Nyt siihen luotan vain.  
 
Kun vaarat vaanii tiellä maan,  
saan käydä suojassaan  
Tää armo varjelee ja tieni valaisee,  
kun kuljen taivaaseen.  
 
On siellä juhla voittajain 
 ja päivä kestää ain.  
Kun vuosituhannen soi laulu pyhien,  
se alkusoitto vain. 
 
Jeesuksen lupaus 

”Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä 

kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta” (Luuk.24:49). 

”Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne 

iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä 

tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.  

En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne” (Joh.14:16-18). 

”Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän 

tyköä, niin hän on todistava minusta” (Joh.15:26). 

”Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä 

mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille 

lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja 

tuomion: synnin, koska he eivät usko minuun; vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä 

te enää minua näe; ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä 

paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. 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. Hän on minut kirkastava, sillä 

hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä 

sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille” (Joh.16:7-15). 
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Pyhän Hengen kaste 

”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua 

väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä 

Hengellä ja tulella” (Matt.3:11). 

”Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, 

vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes 

kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen” 

(Apt.1:4,5). 

KASTA MUA HENGELLÄ HELLUNTAIN 

 

1. KASTA MUA HENGELLÄ HELLUNTAIN SITÄ, OI HERRANI, PYYDÄN 
VAIN. HENKESI VOIMALLA VOITON SAA VAIVOISSA, TAISTOISSA 
SYNNIN MAAN. 
 

2. KASTA MUA HENGELLÄ HELLUNTAIN, SYTYTÄ LIEKKISI RINTAHAIN! 
LIEKKI, MI KULUTTAA KUONAN POIS, ANTEEKSIANTAVAN MIELEN  
LOIS. 
 
3. KASTA MUA HENGELLÄ HELLUNTAIN, UUDISTA TYÖSI MUN 
SIELUSSAIN, NIIN ETTÄ SINULLE TOIMIN, TÖIN, KIITOSTA VEISAISIN 
PÄIVIN, ÖIN. 
 
4. KASTA MUA HENGELLÄ HELLUNTAIN, ETTÄ MÄ VALVOA VOISIN 
AIN, VALVOA, KUNNES JO MUUTTAA SAAN, KOTIINI TAIVAHAN 
KUNNIAAN. 
 
Tärkeä kysymys 
 
Ihminen voi tulla uskoon ilman, että hän on saanut Pyhää Henkeä: 
 
”Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien, Efesoon ja tapasi siellä 
muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" 
Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan" 
(Apt.19:1,2). 
 
Pyhä Henki – rakkauden henki 
 
Pyhän Hengen saanut uskova on ”rakkauden ihminen”. 
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”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - 
että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä 
on keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35). 
 
”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys 
keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä” 
(1. Joh.1:7). 
 
”Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka 
rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa 
veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee; sillä pimeys on 
sokaissut hänen silmänsä” (1. Joh.2:9-11). 
 
”Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, 
hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta. Sillä tämä on se sanoma, jonka te 
olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme eikä olla Kainin kaltaisia, 
joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkätähden hän tappoi hänet? Sentähden, että hänen 
tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos 
maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. 
Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei 
kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi” (1. Joh.3:10-15). 
 
Pyhä Henki – rohkeuden Henki 
 
Opetuslapset olivat ennen helluntaita arkoja kuin ”aropuput”. Pyhä Henki teki heistä rohkeita. 
 
”Mutta sen jälkeen Joosef, arimatialainen, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, vaikka salaa, 
juutalaisten pelosta, pyysi Pilatukselta saada ottaa Jeesuksen ruumiin; ja Pilatus myöntyi siihen. 
Niin hän tuli ja otti Jeesuksen ruumiin” (Joh.19:38). 
 
”Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen 
ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha 
teille!" (Joh.20:19). 
 
”Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan 
koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka 
olivat olleet Jeesuksen kanssa” (Apt.4:13). 
 
”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja terveen 
arvostelukyvyn hengen” (2. Tim.1:7; Weymouthin käännös). 
 
Pyhä Henki tekee parannussaarnaajan 
 
”Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen 
nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan” (Apt.2:38). 
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”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat 
tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen 
Jeesuksen” (Apt.3:19,20). 
 
Helluntaisaarnaajista on pula 
 

”Kirjassaan Von den Konziliis und Kirchen (1539) Luther sanoo että hänen 
vastustajansa ovat hyviä pääsiäissaarnaajia, mutta huonoja helluntaisaarnaajia. 
Ilmeisesti hän tarkoitti että nämä puhuvat hyvin Kristuksen kärsimyksestä ja 
ylösnousemuksesta, mutta huonosti siitä miten Pyhä henki antaa pelastuksen lahjan 
ihmissille” (Leif Erikson / netti). 
 
Tänään tilanne lienee pääpiirteissään samanlainen. Helluntaisaarnat ovat harvinaisia. Lieneekö syy 
siinä, että monilta saarnaajilta puuttuu omakohtainen helluntaikokemus! Samalla nämä 
saarnamiehet ilmaisevat kuuluvansa Lutherin vastustajien kastiin. 
 
Pyhä Henki vapauttaa 
 
”Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus” (2. Kor.3:17). 
”Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka 
huutaa: "Abba! Isä!" Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös 
perillinen Jumalan kautta” (Gal.4:6,7). 
 
”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne 
orjuuden ikeeseen” (Gal.5:1). 
 
”Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan 
palvelkaa toisianne rakkaudessa” (Gal.5:13). 
 
”Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin 
ihmisiä” (Apt.5:29). 
 
Apostolisen seurakunnan (ekklesian) ohjesääntö 
 

”Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän 
murtamisessa ja rukouksissa” (Apt.2:42). 


