
1 

             Suomen Messiaaninen yhdistys ry     www.messiaaninen.net 

Pyhä Henki  

 
20.04.2012 Lahti,    rabbi J.Melamed 

 

Miten me suhtaudumme Pyhään Henkeen? Kristillisillä seurakunnilla on 

olemassa sellainen mielipide, että Pyhä Henki on uuden liiton ilmiö, eikä Vanhan 

testamentin puolella ole Pyhää Henkeä eikä Hänen toimintaansa.   

Tämä mielipide perustuu Jeshuan sanoihin evankeliumissa: ” En jätä teitä yksin. 

Rukoilen Isää, ja Hän lähettää teille Puolustajan, Lohduttajan. ” On myös toinen 

peruste, miksi tämä mielipide on syntynyt, ja se on se, että Vanhan testamentin, 

Tanachin puolella emme useinkaan löydä sanoja Pyhä Henki. Mutta siitä 

huolimatta en voi väittää, että juutalaiselle Pyhä Henki olisi tuntematon.  

 

Psalmissa 22 sanotaan: ” Ja kuitenkin sinä olet Pyhä, jonka istuin on Israelin 

kiitosvirtten keskellä. ” Tämä Herran ylistäminen ja Herran läsnäolo ei ole 

itsestäänselvää vaan vaatii Pyhän Hengen läsnäoloa. Koko psalmien kirja on 

täynnä Pyhän Hengen läsnäoloa, koska Herran ylistyksen sisältö on Pyhän 

Hengen läsnäolo. Niin me päätämme sen asian, että psalmien kirjassa on ihan 

tarpeeksi Pyhän Hengen toimintaa.  

 

No, mitä sitten tapahtui toisen temppelin aikana? Voi sanoa, että silloin ei ollut 

Pyhän Hengen toimintaa, koska koko Israelin kansan luonne oli muuttunut ja 

turmeltunut. Ja tämän turmeluksen tähden ensimmäinen temppeli hajotettiin. 

Toisen temppelin ajalta Sanassa on vain hyvin pieniä piirteitä Pyhän Hengen 

toiminnasta. Sen tähden Jeshua lupasi opetuslapsilleen lähettää Pyhän Hengen 

maan päälle niin kuin merkkinä, että Jumala haluaa ennalleen asettaa Pyhän 

Hengen toiminnan maan päälle ja yhdistää ja parantaa ihmisen ja Jumalan välit.  

Silloin Pyhän Hengen toiminnan kautta juutalaiset opetuslapset saivat ennalleen 

asetetun suhteen Jumalan kanssa. Elävän Jumalan kanssa niin kuin se oli 

ensimmäisen temppelin aikana. Se parantava suhde Jumalan kanssa edellyttää 

sitä, että on Pyhän Hengen toimintaa ihmisten ja Jumalan välissä.  

 

Jeshua puhuu Sanassa, että ihmiselle annetaan, jos tämä puhuu pahaa Ihmisen 

Poikaa vastaan, mutta pahan puhumista Pyhää Henkeä vastaan ei anteeksi anneta. 

Tässä sanassa on kaksipuolinen tarkoitus. Esimerkiksi Ihmisen Poika hepreaksi 

on Ben Adam eli Adamin poika. Ihmisen Poika voi tarkoittaa, että Jeshua puhuu 

itsestään, tai sitten hän puhuu ainoastaan Adamista, perusihmisestä. Minun 

mielipiteeni tässä on, että Jeshua puhuessaan Ihmisen Pojasta ei puhu itsestään 

vaan yleisesti ihmisestä. Hänen selityksensä johtaa siihen, että jos puhuu pahaa 

pelkästään kaikista ihmisistä, se annetaan anteeksi. Mutta jos puhumme pahaa 

Pyhästä Hengestä, emme saa anteeksi.  
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Me voimme myös pyytää anteeksi ihmisiltä, joita vastaan olemme rikkoneet, ja 

Jumala antaa anteeksi meille. Mutta jos me suhtaudumme pahoin tai puhumme 

pahaa Pyhästä Hengestä, tai jos me käytämme väärällä tavalla Pyhän Hengen 

toimintaa, silloin me emme saa anteeksi pahaa suhtautumista Pyhään Henkeen.  

 

Juutalaisen tradition ja perinnön mukaan se tuli, joka astuu alas taivaasta 

uhrialttarille, kuvaa nimenomaan Pyhää Henkeä. Se tuli on Pyhä Henki. 

Muistamme hyvin, kun kaksi Aaronin poikaa tuli pyhäkköön mukanaan vierasta 

tulta, ja he kuolivat siellä. Mitä he tekivät? Periaatteessa he toivat pyhäkköön 

omaa rakkauttaan, mikä ei ollut Jumalasta. Sen tähden he saivat surmansa. 

Toisaalta se on pieni asia, kun he halusivat tuoda omaa rakkautta, mutta toisaalta 

me näemme, kuinka vaarallista se on Jumalan läsnäolossa. Kaikenlaiset leikit 

Pyhän Hengen kanssa, Pyhän Hengen toiminnan vähättely, pyrkiminen 

jonkinlaiseksi kaveriksi Pyhän Hengen kanssa - tämä kaikki on hyvin vaarallista 

toimintaa. Ja tämä toiminta voi johtaa pahoihin seurauksiin, sairauteen tai 

kuolemaan.  

 

Jos ihminen väärinkäyttää Pyhän Hengen toimintaa, se voi tuhota tätä ihmistä. 

Juutalaisten historiassa näemme ihmisiä, jotka harjoittivat parantamista ja 

profeetallista toimintaa. Jossain elämäntilanteissa nämä ihmiset joutuivat tilaan, 

jossa kuvittelivat itse tekevänsä sen kaiken. Että heissä itsessä oli se voima. Ja he 

kuvittelivat, että heissä tämä voima toimii ja he määräävät, kenelle he sitä antavat 

ja kenelle ei. Tai että he voivat kutsua tätä korkeaa voimaa aina kun tahtovat 

käyttää sen toimintaa. Juutalainen historia vahvistaa, että näiden ihmisten loppu 

oli hyvin ikävä. He menettivät järkensä, kuolivat tai saivat pahan sairauden.    

 

Myös meidän fyysisessä maailmassamme on vaarallista leikkiä sähkön, tulen tai 

kuuman veden kanssa. Tilanne on vastaava hengellisessä maailmassa, jos me 

alamme leikkiä Pyhän Hengen kanssa. Meidän astiamme, ruumiimme, ei kestä 

vaan voi mennä rikki. Me olemme Jumalan temppeli. Me olemme astia, mihin 

voi tulla jotain hengellistä sisälle. Se voi olla Pyhä Henki. Jos me olemme hyvin 

kylmiä, ja Pyhä Henki astuu meidän sisälle, niin otetaan esimerkiksi kylmä lasi. 

Kun siihen laitetaan kuumaa vettä, se voi haljeta ja mennä rikki. Samanlainen 

tilanne on, kun tavallinen ihminen, joka ei ole valmis, vastaanottaa Pyhää 

Henkeä; hän ei kestä Jumalan läsnäoloa ja pyhyyttä, ja voi mennä rikki.          


