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Jesus says (John 15:26 - 16:4):
“But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of
truth, who proceeds from the Father, he will bear witness about me. And you also will
bear witness, because you have been with me from the beginning.
“I have said all these things to you to keep you from falling away. They will put you out
of the synagogues. Indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is
offering service to God. And they will do these things because they have not known the
Father, nor me. But I have said these things to you, that when their hour comes you
may remember that I told them to you.

Have you ever experienced that someone you know had gone somewhere away from
you, perhaps even on a long journey, and you stayed behind missing him or her? Such a
situation is usually not pleasant, because we may feel sad about it. We may be
experiencing loneliness or abandonment.

This is exactly the situation for Jesus’ disciples at the time when they listend to the
gospel text. The text is part of Jesus’ farewell speech. Jesus spoke these words to his
disciples a little while before his imprisonment and death. Jesus knew in advance how
his life would end, and what was his mission.

We can understand the disciples’ situation, for Jesus was to them a very important
person. For about three years, they had been following and getting to know Jesus.

Now, Jesus tells the disciples that they would have to leave him, to let him go. In his
farewell speech, Jesus prepared the disciples for this great change. By his words Jesus
meant "to keep his disciples from stumbling and falling away", that they “won’t lose
their faith in times of troubles.”

Many times we cannot even imagine how much God cares for us even when we are
facing trouble and a difficult situation. The disciples must have thought at the time
that they'll never overcome the problem that Jesus had to go away, and leave them
alone.

But Jesus' solution to this problematic situation was something that the disciples could
not even imagine. Jesus promises to send the Holy Spirit to them, as a helper,
comforter and teacher. The Holy Spirit will continue the work of Jesus. Indeed, the
disciples could not imagine such a solution to their problem!

Jesus' primary task was to be a witness. Jesus beared witness and testified of the
Father, of what God is like: loving and merciful. As Jesus taught about God, how God
hates sin and loves the sinner, so is the Holy Spirit now teaching and testifying of Jesus.
The Holy Spirit’s task is to do the same as Jesus did. The primary task for Jesus was to
comfort and love, to tell of God's grace and goodness.

In addition, Jesus also testified about what the world is like. Jesus said that the world
hates him, because “he testified that its works are evil” (John 7). Also, the Holy Spirit
continues this work of Jesus: to point out sin and judgment.

The disciples too were witnesses and testified of these: God’s love and the sin of the
world, the gospel and the law of God.

The Holy Spirit used Jesus’s disciples to help bearing witness of God in Jesus’ time.
Nowadays the Holy Spirit is using us as helpers and witness bearers – we are Jesus’
disciples of the present time. The Holy Spirit has no other hands and feet and mouths
than our feet, hands and mouths. We can be God’s instruments in this work of
testifying in our own age.

Jesus’ proclamation of God’s grace and love got accepted by many people with joy and
faith, but many also refused to believe him. The testimony of Jesus brought about also
hate. Many turned away due to the fact that Jesus looked like a normal person: how
could such a person be the Son of God? Others turned away because Jesus testified of
their sins, and they would not repent.

In this Sunday's gospel text, Jesus tells the disciples that also they will face trouble and
hostility when continuing Jesus’ work through the Holy Spirit. They may be even
persecuted. If they were to experience such a difficult situation, they should not think
that God has abandoned them.

A little earlier Jesus had said to the disciples in his farewell speech: "Remember the
word that I said to you: ‘A servant is not greater than his master.’ If they persecuted
me, they will also persecute you." (John 15:20) Jesus told them also about the negative
things that they may encounter in this world as believers.

We recognise that Jesus used the word "they" and the word "world" to refer to those
people who do not believe, who do not accept the message of Jesus and who do not
know Jesus and God.

Jesus made such a clear division between believers and unbelievers at his time, and it’s
the same even today. We have to note, however, that we cannot draw the line,
because only God knows the division line.

In chapter 8 of the Gospel of John we get to know about Jews who believed in Jesus,
but who did not want to repent and confess their sins. When Jesus spoke about this
issue with them, they eventually wanted to stone him.

This is shocking to hear: people who believe in Jesus can instantly turn to people
wanting to stone him. But this shows a very important thing, that the border line
between belief and disbelief doesn’t go between people, but it goes in our own hearts.
The border line is inside of us.

Sin also sticks on to believers, and believers can never completely get rid of sin, but
every day they have to repent and confess sin, and thus reject any falsehood and lie
residing in them. Believers have to be born again each day into a new life, the life
according to the good will of the Holy Spirit.

It is easy to point out the sins and mistakes of other people. It is more difficult to see
our own mistakes and sin. The sin of each of us is part of the "world" that denies Jesus,
as Peter did. Who of us can say that he or she would have done better than Peter? So
we see that even we as Christians are ipmperfect and liable to make mistakes – and we
fall into sin.

But seeing this very sinfulness of ourselves is the Holy Spirit's work in us! The Holy
Spirit’s task is to reveal Christ clearly to us, and to clearly show our sinfulness.
Whenever we see our sinfulness, weaknesses, we can thank God that he has revealed
this to us through the Holy Spirit.

Someone who does not see his or her sin, is blind, and his or her heart is already so
hardened, that the Holy Spirit can no longer arouse an understanding of sin. But as
long as you and I get to know our sin, we can thank that the Holy Spirit lives in you and
in me.

Thus, the Holy Spirit is at work within us, while he is also at work through us. Without
the Holy Spirit we would be totally lost and powerless. Paul says that the gospel is the
power of God (Romans 1:16). Forgiveness creates in us joy and peace and love, as well
as other fruits of the Holy Spirit. This is the power of the gospel, this is the Holy Spirit's
power.

Jesus himself promised to be with us until the end of the world. In him we may always
find refuge, in every moment of our lives. Nothing in this world can happen to us that
would place us outside of God’s grace and care!

Let’s pray:

Our Lord Jesus Christ, we thank you that you have called us to the service of the gospel
and to be your witnesses! Thank you that you are with us every day, even when we do
not feel like it. Thank you for giving us the Holy Spirit to comfort, guide and teach us all
that you are. Praise and thanks to you for everything! Amen.
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Jeesus sanoi (Johannes 15:26 - 16:4):
"Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee
Isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todistajiani, olettehan olleet
kanssani alusta asti.
Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan
synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee
toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne Isää
eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte
minun sanoneen tämän teille."

Onko sinulle käynyt koskaan niin, että olet jäänyt kaipaamaan jotakin ihmistä, kun hän
on lähtenyt jonnekin pois luotasi, vaikkapa pitkälle matkalle? Tällainen tilanne ei ole
yleensä miellyttävä, koska olemme ehkä tulleet surulliseksi. Olemme ehkä kokeneet
yksinäisyyttä tai hylätyksi tulemista.

Tällainen tilanne on kyseessä opetuslapsilla kuulemassamme evankeliumitekstissä.
Teksti on osa Jeesuksen niin sanottua jäähyväispuhetta, jonka hän puhui vähän ennen
vangitsemistaan ja kuolemaansa. Jeesus siis tiesi etukäteen, miten hänelle tulee
elämänsä loppuvaiheessa käymään ja mikä oli hänen tehtävänsä.

Opetuslasten ikävä oli ymmärrettävä, koska olihan hän heille erittäin tärkeä henkilö.
Noin kolme vuotta he olivat saaneet olla yhdessä ja tutustua Jeesukseen.

Nyt Jeesus ilmoittaa, että opetuslapset joutuisivat jättämään Jeesuksen. Tällä puheella
Jeesus valmistaa opetuslapsia tähän suureen muutokseen. Sitä tarkoittavat Jeesuksen
sanat "ettei teidän uskonne koetuksissa sortuisi".

Monesti me emme voi edes aavistaa, miten Jumala pitää meistä huolta silloinkin, kun
vaikea tilanne näyttää meistä aivan mahdottomalta. Opetuslapsetkin varmaan
ajattelivat tuolloin, että he eivät ikinä selviä Jeesuksen poismenosta.

Mutta Jeesuksen vastaus oli jotain, jota he eivät voineet edes kuvitella. Jeesus lupaa
lähettää heidän avukseen, lohduttajakseen ja opettajakseen Pyhän Henkensä. Pyhä
Henki jatkaa aivan samaa tehtävää, jota Jeesus itse teki. Ei kukan opetuslapsista
voinut kuvitella tällaista ratkaisua heidän ongelmaansa!

Jeesuksen ensisijainen tehtävä oli todistajan tehtävä. Jeesus todisti Isästä, siitä,
millainen Jumala on: rakastava ja armollinen. Niin kuin Jeesus opetti Jumalasta, kuinka
Jumala vihaa syntiä ja rakastaa syntistä, niin myös Pyhä Henki nyt opettaa ja todistaa
Jeesuksen jälkeen. Pyhän Hengen tehtävä on aivan sama kuin Jeesuksen oli. Pääasia oli
lohduttaminen ja rakastaminen, Jumalan armosta ja hyvyydestä kertominen.

Tämän lisäksi Jeesus todisti myös siitä, minkälainen maailma on. Jeesus sanoi, että
maailman vihaa häntä, koska hän todistaa, että sen teot ovat pahat (Joh. 7). Myös tätä
tehtävää Pyhä Henki tuli jatkamaan Jeesuksen jälkeen: synnin ja tuomion julistamista.

Mutta myös opetuslapset todistavat näistä kummastakin asiasta: Jumalan rakkaudesta
ja maailman synnistä, evankeliumista ja Jumalan laista.

Me olemme tämän ajan opetuslapsia: Pyhä Henki käytti silloin apuna opetuslapsia,
samoin hän käyttää nykyään apuna meitä - hänen nykyisiä opetuslapsia. Pyhällä

Hengellä ei ole muita käsiä eikä jalkoja eikä suita kuin häneen uskovien jalat, kädet ja
suut. Me saamme ja voimme olla tässä työssä välineitä meidän omana aikanamme.

Jeesuksen julistuksen armosta ja rakkaudesta moni ihminen otti ilolla ja uskolla
vastaan, mutta moni myös kieltäytyi. Jeesuksen todistus sai aikaan myös vihaa. Monet
pahentuivat siihen, että Jeesus näytti ihan tavalliselta ihmiseltä: kuinka hän siis voisi
olla Jumalan poika? Toiset pahoittivat mielensä sen takia, että Jeesus todisti heidän
synneistään eivätkä he tahtoneet tehdä parannusta.

Tämän sunnuntain evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että myös opetuslasten
tehtävään monet tulisivat suhtautumaan vihamielisesti. Heitä saatetaan jopa vainota.
Jos tällainen vaikea tilanne tulisi heille, heidän ei pidä luulla, että Jumala olisi hylännyt
heidät.

Hieman aiemmin jäähyväispuheessaan Jeesus oli sanonut: "Muistakaa mitä teille
sanoin: ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin."
(Joh. 15:20) Jeesus ei halunnut pitää opetuslapsia epätietoisina myöskään niistä
kielteisistä asioista, jotka mahdollisesti kohtaa heitä.

Olemme saaneet huomata, että Jeesus käyttää sanaa "he" ja sanaa "maailma"
tarkoittamaan niitä ihmisiä, jotka eivät usko, jotka eivät ota Jeesuksen sanomaa
vastaan eivätkä tunne Jeesusta eivätkä Jumalaa.

Tällainen selvä jako kahteen ryhmään oli siis olemassa tuolloin ja myös vielä meidänkin
aikana. Meidän on vain huomattava, että me ihmiset itse emme voi vetää tuota rajaa,
koska vain Jumala tietää missä se menee.

Johanneksen evankeliumin luvussa 8 kerrotaan juutalaisista, jotka uskoivat
Jeesukseen, mutta jotka eivät tahtoneet tunnustaa syntejään. Kun Jeesus puhui tästä
asiasta heidän kanssaan, he lopulta olivat valmiit kivittämään Jeesuksen.

Tällainen on aika järkyttävää kuultavaa: uskovista ihmisistä voi hetkessä tulla
Jeesuksen kivittäjiä. Mutta juuri tämä osoittaa sen erittäin tärkeä asian, että raja uskon
ja epäuskon välillä ei varsinaisesti kulje meidän ihmisten välillä, vaan raja kulkee
meidän omassa sydämessämme. Raja on meidän sisällä.

Synti riippuu kiinni myös uskovassa eikä uskova pääse synnistä kokonaan eroon
koskaan, vaan hänen on päivittäin hylättävä vääryys ja valhe ja tehtävä parannusta.
Uskovan on joka päivä synnyttävä uudelleen uuteen elämään, Pyhän Hengen hyvän
tahdon mukaiseen elämään.

On aina helppo osoittaa toisen syntiä ja virheitä. Vaikeampaa on nähdä omat virheet ja
lankeemukset. Synnin takia meissä jokaisessa on osa sitä "maailmaa", joka kieltää
Jeesuksen, kuten Pietari teki. Kuka meistä voi sanoa, että olisi Pietarin asemassa
osannut toimia paremmin? Näemme siis, että myös me kristityt olemme puutteellisia
ja erehtyväisiä – ja lankeamme synteihin.

Mutta juuri tuon syntisyyden näkeminen ja tajuaminen on Pyhän Hengen työtä
meissä! Hänen tehtävänsähän on selventää Kristusta ja selventää syntisyyttämme.
Aina kun näemme syntisyyttä, puutteita, saamme kiittää Jumalaa, että hän Pyhän
Henkensä kautta on sen meille osoittanut.

Ihminen joka ei näe syntejään, on jo niin paatunut, että Pyhä Henki ei enää voi hänessä
herättää ymmärrystä synnistä, vaan ihminen on sokea synnilleen. Mutta niin kauan

kuin minä ja sinä tunnet synnin hätää, niin kauan voimme kiittää siitä, että Pyhä Henki
asuu sinussa ja minussa.

Näin siis Pyhä Henki yhtäältä tekee työtään meissä, ja samalla hän tekee työtään
meidän kauttamme. Ilman Pyhää Henkeä olisimme aivan hukassa ja voimattomia.
Paavali sanookin, että evankeliumi on Jumalan voima (Room. 1:16). Anteeksiantamus
synnyttää meissä iloa ja rauhaa ja rakkautta sekä muita Pyhän Hengen hedelmiä. Siinä
on evankeliumin voima, siinä on Pyhän Hengen voima.

Jeesus on itse luvannut olla kanssamme maailman loppuun asti. Häneen saamme
turvautua joka hetki. Mitään sellaista ei voi meille tapahtua, joka veisi meidät Jumalan
armon tai huolenpidon ulkopuolelle!

Rukoilemme:

Herramme Jeesus Kristus, kiitämme sinua siitä, että olet kutsunut meidät evankeliumin
palvelukseen ja todistajiksesi! Kiitos, että olet kanssamme joka päivä, silloinkin kun
meistä ei siltä tunnu. Kiitos, että olet antanut meille Pyhän Henkesi, joka lohduttaa,
ohjaa ja opettaa meitä kaikesta siitä, mitä sinä olet. Ylistys ja kiitos sinulle kaikesta!
Aamen.

