Helluntaipäivä
Pyhän Hengen vuodattaminen
Helluntai on kirkkovuoden kolmas suuri juhla joulun ja
pääsiäisen ohella. Sitä vietetään 50 päivää pääsiäisen
jälkeen. Helluntai oli Vanhassa liitossa alkuaan sadonkorjuun päätösjuhla, sittemmin sen toiseksi aiheeksi
tuli lain antaminen Siinailla. Kristillinen helluntai on
Pyhän Hengen vuodattamisen juhla. Pyhä Henki, Puolustaja, yhdistää itsessään Valitun kansan ja Vanhan
liiton valinnalle vieraat kansat. Näin syntyy kirkko.
Syntiinlankeemuksessa ihmiskunta menettää kokoavan
keskuksen. Se on seurausta Jumalasta luopumisesta ja
Häntä vastaan asettumisesta. Ryhtyessään rakentamaan
Babylonin tornia kansat haluavat luoda uuden keskuksen, nimen, joka korvaisi menetetyn ykseyden. Tornin
rakentamiseen sisältyy pyrkimys panna taivas viralta ja
asettua itse Jumalan paikalle. Tästä syystä Jumala laskeutuu maan päälle ja sekoittaa ihmisten kielen. Tämä
tarkoittaa sitä, että Hän pakottaa itseriittoisen ja itseään
ihailevan valtakeskuksen kohtaamaan ulkopuoleltaan
toisia valtakeskuksia. Ne puhuvat erilaista kieltä. Yksikään niistä ei halua luopua tavoitteestaan tulla kaikkea
määrääväksi, koko ihmiskuntaa hallitsevaksi mahdiksi.
Näin Jumala asettaa rajat langenneiden kansojen pyrkimykselle (1. Moos. 11:1-9).
Jumala tekee Siinailla liiton Israelin kanssa. Tästä
syystä siitä tulee Jumalan omaisuuskansa. Liiton merkiksi se saa laintaulut. Tämän lisäksi Mooses, Aaron,
Nadab ja Abihu sekä 70 vanhinta saavat nähdä Jumalan: ”He näkevät Israelin Jumalan, ja se millä hän seisoi oli kuin safiirikiveä, kirkas kuin taivas itse. Näitä
Israelin valittuja vastaan hän ei nostanut kättään. He
saivat katsella Jumalaa, ja he söivät uhriaterian” (2.
Moos. 24:l0-11). Tämän jälkeen Israel ymmärtää entistä paremmin saaneensa etuoikeuden olla Jumalan erityinen pappisvaltakunta ja pyhä kansa.
Pyhän Hengen vuodattaminen on Jumalan salatun
täyteyden eli Hänen nimensä avautumista. Nyt tunnemme Hänen koko nimensä: Hän on yksi ainoa Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki eli Pyhä Kolmiykseys. Nyt
on mahdollista tunnustaa oikein Jumalan ykseys Pyhässä Hengessä Herran Jeesuksen Kristuksen kautta
Jumalan, Isän, kunniaksi ja kiitokseksi. Kun Jumala
ilmoittaa syntiin langenneelle ihmiskunnalle nimensä,
avaa Hän samalla myös vieraille kansoille tien luoksensa ja tekee ne osalliseksi pelastuksesta. Tämä etuoikeus niillä on kuitenkin vain Herrassa Jeesuksessa.
Vieraat kansat pelastuvat vain sen ansiosta, että Jumala
valitsi Israelin omaksi kansakseen. Israelin taas puolestaan tulee tunnustaa, että vierailla kansoillakin on pääsy Jumalan, Isän, sydämelle. Jumalan koko nimen
avautuminen sulkee siis myös vieraat kansat uuden
armahduksen piiriin. Apostolit seisovat yhdessä Marian, Herran äidin kanssa kansojen meren yläpuolella
kaaren päällä Sen alitse kaikki kansat voivat tulla sisäl-

le kirkkoon, juhlajoukkoon, jossa valitun kansan ja
vieraiden välinen ristiriita sovitetaan. Kaikki ovat tervetulleita kumartamaan Pyhää Kolmiykseyttä, Jumalaa,
Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Tässä tunnustuksessa
ihmiskunta löytää uuden ykseyden, rauhan ja tyhjentymättömän elämän.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 68:(5-7)8-11
Su: Hes. 36:24-28, Ap.t. 2:1-11, Joh. 14:23-29
Ma: Ef. 2:17-22
Ti: Joh. 7:37-39
Ke: Jer. 31:31-34
To: Joh. 14:15-21
Pe: Ap.t. 2:36-41
La: Joel 3:1-5

Virsirukous:
Oi Pyhä Henki, Herramme, elämän lähde, Luojamme,
nyt täytä meidät armolla ja voimallasi vahvista.
Ymmärrys meille lahjoita, rakkaus meihin vuodata.
Pois torju pahan kiusaus, suo langenneille armahdus.
Opeta Isää tuntemaan, Kristukseen, Poikaan, turvaamaan.
Suo meille uskon palavuus ja voimastasi voima uus.
111: 1, 4, 6

