
 
 
Minä uskon Pyhään Henkeen 
 
Mietiskelemme Marian ilmestyspäivän sanomaa, josta nousee 
hedelmällisesti yhteys Pyhään Henkeen (Apostolisen 
uskontunnustuksen kolmas uskonkohta). Marianpäivä henkii iloa, kiitosta 
ja odotusta ylimaallisen salaisuuden täyttymyksestä. Enkeli Gabriel 
ilmoittaa Marialle, että Jumalan Poika on sikiävä hänen kohdussaan 
Pyhästä Hengestä. Maria vastaa tapahtukoon minulle niin kuin sanot! 
- - 
 
Mitään todellisesti olemassaolevaa ei ole ilman Pyhää Henkeä. Mitään 
konkreettista, lihaksi tullutta ei ole ilman Henkeä, Pyhää Henkeä. Alussa 
Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ennen alkua Isän suusta lähti Sana. 
Oikean hetken tultua Herramme ihmiseksi tuleminen tapahtui Hengen 
aloitteesta. 
 
Pyhä Henki tietää että kaikilla asioilla on ihmiselle se arvo, jonka hän 
itse niille antaa. Vähämerkityksinen asia tuottaa meille vain vähän iloa. 
Ja jos menetämme sen, menetys tuottaa vain vähän kärsimystä. Siksi 
Pyhä Henki suuntaa työnsä vapauttamaan ihmisen omista 
arvostuksistaan ja rakkaudestaan niihin.  
 
Kun hän tekee näin, millään asioilla ei ole enää valtaa ihmiseen. 
Ihmislapsi ei jämähdä mihinkään kiinni - ei myönteisiin eikä kielteisiin 
asioihin. Yhdeksän spitaalista jäi hyvään kiinni. Eivät palanneet kiittäneet 
Parantajaansa. Henkisen keskenkasvuisuuden jähmettämä on jäänyt 
kiinni haavan häneen viiltäneeseen kokemukseen.  
Pyhä Henki antaa vapauden sanan kautta. Hän kuljettaa kaukana 
olevan asian omaisuudeksemme. Koska näin tapahtuu sanan kautta, 
tapahtuu se sanan lohdutuksen kautta.  
 
Hyvänä aikana Pyhä Henki suuntaa mielemme pahaan ja pahana 
aikana hyvään. Hyvänä aikana meillä on voimaa kuunnella 
kuolemansairasta ystävää. Pahana aikana saamme levätä ja nauttia 
Jumalan hyvyyttä. Näin kristitty on kaikkien asioiden herra. Pyhä Henki 
antaa siihen hetkeen sen, mitä ihminen ei sillä hekellä näe eikä koe. 
Sanan kautta Pyhä Henki tuo läsnäolevaksi sen, mistä sana puhuu. Näin 
hän avaa silmät todellisuudelle. 
 
Minuun syöpynyt mielikuvani ystävästäni tai tuttavastani tai ensi kertaa 
tapaamastani ihmisestä on sumuverho, joka luo epätodellisen kuvan. 



Pyhä Henki voi korjata sen; poistaa epäluuloni ja näyttää ihmisen 
sellaisena kuin Jumala hänet näkee. Tässä en ole valmis, vaan 
kasvamassa.  
 
Rukoilen, että omat vääristyneet mielikuvani voisivat vaihtua Hengen 
antamiin, sanan kirkastamiin luomisen aamun puhtautta ja vapautta 
hehkuviin mielikuviin. Pyydän olla siinä lilja, joka nostaa terälehtensä 
lumen alta esiin. 
 
Pyydän ilon ja elämän hyvän vastaanottamisen kykyä. Rukoilen, että 
Jumalan hyvyys pääsisi läpäisemään mieleni ja kokemukseni. 
 
Sana ja Henki avaavat meissä uuden todellisuuden. Se johtaa meidät 
Marian iloon, jossa hän lausui tapahtukoon. Marian saama vapaus 
vapautti hänet lausumaan tämän. Pyhä Kolmiyhteinen Jumala. 
Tapahtukoon se, että olen miehenä / naisena (aviomiehenä/ 
aviovaimona) se, joksi Hengen vapaudessa tahdot minut vapauttaa. 
Aamen. 
 
 


