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MISSIO SAVO 
Rytkyn leirikeskus 23.6.2012 
Raamattutunti: Väinö Hotti 
 
 
”JOS JOKU JANOAA, TULKOON…” 
 
”Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja 
joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi” (Ilm.22:17). 
 
Kehotusta 
 
Tässä on lempeä kehotus pelastuksen omistamiseen. Raamattu suosittaa pelastuksen 
vastaanottamista jokaiselle ihmiselle. Ensin se kertoo, miten suuri pelastus on. Sitten se kehottaa 
jokaista vastaanottamaan sen. Tässä tulee myös  esille pelastuksen ”positiivisuus”, se on ELÄMÄN 
LÄHTEELLE TULEMISTA JA ELÄMÄN LÄHTEESTÄ JUOMISTA. Ei lainkaan lakia! 
 
”Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei 
se jää turhaksi” (2. Kor.6:1). 
 
Edelleen varotetaan pelastustarjouksen laiminlyömisestä ja sen hylkäämisestä: 
 
1. Sentähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain 
kulkeutuisi sen ohitse.  
2. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai 
oikeudenmukaisen palkkansa,  
3. kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka 
Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille 
(Hepr.2:1-3). 
 
Vapaaehtoista 
 
Pelastuksesta tulee kertoa, evankeliumia tulee julistaa, mutta ketään ei voida pakottaa 
pelastuksen vastaanottamiseen. Armo ei ole pakkotoimi. Kristus kauhistuu kaikkea hänen 
nimissään harjoitettua pakkoa. 
 
Henkilökohtainen asia 
 
Pelastus ei tule perintönä. Minkään ulkoisen toimenpiteen kautta ei myöskään päästä pelastuksen 
osallisuuteen.  Mikään kirkkokunta ei pelasta ihmistä. Tiettyyn ryhmään kuuluminen ei ketään 
autuuta. Pelastus on täysin sisäinen ja persoonallinen asia. Toisaalta se ei ole vain sisäinen siinä 
mielessä, että muuttunut sydän tuo mukanaan myös muuttuneen elämän. 
 
Jano ohjaa ihmisiä 
 
Luonnollinen fyysinen jano saa ihmisen hakeutumaan veden ääreen. Hengellisesti ihminen on 
myös janonsa ohjailtavissa.  Nimenomaan vapaa-ajan vietossa tulee esille, kuinka jano ohjaa 
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ihmistä. Maallinen kääntymätön ihminen hakeutuu ”kaivoille”, joissa lihalliset tarpeet ja halut 
tulevat tyydytetyiksi. Uskovan sielu taas hakeutuu Jumalan sanan kuuloon. Toisaalta uskovankin 
on syytä tarkistaa saako hän elämänvoimansa oikeasta lähteestä, vai pyrkiikö hän ravitsemaan 
kuolematonta sieluaan suruttomien ravinnolla. Jokainen voi tutkistella itseään, mikä on hänen 
kaipauksensa kohde. Mistä hän saa nautintonsa ja virvoituksensa? Ei auta paljon, jos huulilla on 
hurskaat sanat ja fraasit, jos sydän on mammonan ja tämän maailman himojen sitoma ja täyttämä. 
 
Ikuinen etsijä? 
 
Paratiisiajoilta on ihmisen sydämeen jäänyt Jumala-kaipaus, joka pakottaa lähde-etsintään. Jotkut 
filosofit ovat vanhurskauttaneet etsinnän. Ihmiselämässä ei sen mukaan voi olla muuta päämäärää 
kuin  ”etsiä, etsiä, etsiä”. Katsotaan, että riittää, kun ihminen koko elämänsä on etsijä. 
 
Haluaako löytää? 
 
Raamattu antaa toivoa etsivälle: 
 
”Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä 
jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan” (Matt.7:7,8). 
 
Toinen asia on sitten, onko etsijä vilpitön etsinnässään, vai onko hän kuin verkonpaikkaaja: hakee, 
hakee eikä soisi löytävänsä. Tällainen etsijä etsii varmasti turhaan. Todellinen etsijä tulee 
löytämään. Toisaalta Raamattu ja käytäntökin osoittavat, että vasta ahdistuksessa ja hädässä 
syntinen tosissaan etsii Herraa ja kääntyy hänen puoleensa. 
 
”Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä 
kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi” (5. Moos.4:29). 
 
”Ahdistukseni aikana minä etsin Herraa; minun käteni on yöllä ojennettuna eikä väsy; minun 
sieluni ei lohdutuksesta huoli” (Ps.77:3). 
 
Oikeana aikana 
 
”Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on” 
(Jes.55:6).  
 
Ihmisen tulee ottaa vaarin etsikkoajasta. Silloin Jumala voidaan löytää – ja vain silloin. 
 
41. Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä  
42. ja sanoi: "Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun 
silmiltäsi salattu.  
43. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja 
ahdistavat sinua joka puolelta;  
44. ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun 
kiveä kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut." (Luuk.19:41-44). 
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”5. Jos liian myöhään kolkutatte, Ei ovi enää aukeekaan. Jos kuinka itkein valitatte, Ei teitä enää 
kuullakaan. On monet häihin kutsutut, Vaan harvat ovat valitut” (Vvk.137:5). 
 
Lähde voidaan löytää 
 
Ihmisen ei tarvitse eikä hänen tule jäädä ”ikuiseksi etsijäksi”. Yhä useampi tietää todistaa: OLEN 
LÖYTÄNYT! 
 
”Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: ´Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja 
profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista`" (Joh.1:45). 
 
”Niin mä löysin jo elon lähtehen, Siksi kulje en enää etsien. Siinä onnen ja levon täyden sain. Siell` 
on kaikilla sijaa vielä vain” (HLV 152:7). 
 
1. Olen löytänyt sen, josta ennustivat Pyhät profeetat muinoisin, Jonka päivän nousua vartosivat 
Isät sydämin sykkäilevin. 
 
6. Olen löytänyt sen, jota kaivannut on Minun sieluni murheellinen, Joka elämän lähde on 
loppumaton. Olen löytänyt Jeesuksen! (HLV 293:1,6). 
 
Suosituin urheilulaji 
 
Johannes Kastaja oli parannussaarnaaja – niin oli myös Elia. Elian aikaan Herran kansa oli 
epävakaista – se oli välillä sitä ja välillä tätä. Elia antoi selkeän ohjeen:  
 
”Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos 
Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä." Eikä kansa 
vastannut hänelle mitään” (1. Kun.18:21). 
 
Tänäänkin Herran kansan keskellä ”suosituin urheilulaji” on ontuminen molemmille puolille, 
kahden herran palvelu. 
 
”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka 
tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa” (Matt.6:24). 
 
Kaipauksen täyttymys 
 
Yhä useampi yhtyy todistukseen, että uskoontulo merkitsi kaipauksen täyttymistä ja etsinnän 
päättymistä. Moni myös todistaa, ettei maailmassa ollessaan tajunnut, mitä hän etsii. Vasta 
uskoon päästessään hänelle kirkastui: tätähän minä etsin! 
 
Merkillinen lähde 
 
Jeesus-lähde  on verraton lähde. Alati uudistuva kirkas vesi. Tältä lähteeltä nääntynyt matkamies 
saa virvoittuneena lähteä jatkamaan matkaansa. 
 
1. Löytyy lähde hyvä, Selkeä ja syvä, Avoin salainen, Lähde autuuden. 
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4. Elon lähde kallis Virvoittamaan altis Olet kaikkia Janoovaisia (HLV 176:1,4). 
 
Ilmainen lähde 
 
Tällä lähteellä ei rahaa tarvita, mutta kuitenkaan lähteen vesi ei tule kaikkien osaksi.  Ihmiseltä 
vaaditaan lähteelle meno ja veden ammentaminen. 
 
”Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja 
syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa” (Jes.55:1). 
 
4. On sulla riemuna päällä maan Myös murheen hetkinä Jeesus vaan. On sulla lähde, mi virvoittaa, 
Kun matka vaikea uuvuttaa. 
7. Se armon lähteeksi kutsutaan, Ja täällä sen sivu kuljetaan. Ja siksi maailma korskea Ei tunne sen 
elon autuutta. 
8. Vaan korven synkänkin keskehen Sen virrat vierivät pulputen, Ja kerran korvenkin helmahan 
Näät valkoliljojen puhkeevan (HLV 467:4,7,8). 
 
Janoisia varten 
 
Jeesus-lähde on vain janoisille tarkoitettu. Kun ihminen on tyytyväinen itseensä, hän ei tarvitse 
tätä lähdettä. ”Janon loppuminen on kuoleman merkki!” 
 
”Köyhyys hengessä on Kristuksen opetuslapsen sisällinen tila. Samassa kun hän on itsessään köyhä, 
on hän Herrassa rikas. Hänen rikkautensa on Jeesus Kristus” (Wilhelmi Malmivaara). 
 
”Autuaita ovat hengessä köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta” (Matt.5:3; Saarnivaaran 
käänn.). 
 
”Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan” (Matt.5:6). 
 
”Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois” (Luuk.1:53). 
 
”Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri 
sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston” (Ilm.3:17). 
 
Rukous – ammennusastia 
 
Jeesus opetti: ”Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä” 
(Luuk.18:1). 
 
Emme rukoile ansaitsemistarkoituksessa, vaan pitääksemme yhteyden auki elämän lähteeseen. 
Tässä on tehtävä työtä ”tihiästi ikään kuin vastavirtaan soutaen”. 
 
Pelastus on ulkopuolellamme 
 
”ei teillä ole elämää itsessänne” (Joh.6:53). 
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"Meidän täytyy vaikkakin vähitellen opetella vaikeata läksyä, jota emme koskaan täysin opi, sitä 
läksyä, että Aadamilta olemme perineet kaiken ajateltavissa olevan kauhistuksen ja viemme sen 
mukanamme vähentymättömänä hautaan asti" (Jonas Lagus).  
 
Yhteys lähteeseen – välttämätön 
 
Sairaalassa oleva potilas on riippuvainen hapen saannista. Jos happiletku irrotetaan, potilas 
menehtyy. Näin on myös uskovan suhde elämän lähteeseen. Tässä on kilvoituksen vakavuus. 
Yhteys on elintärkeä asia.  Yhteyden hoitamiseen meidän tulee keskittää kaikki huomio ja kaikki 
energia. Muutoin me olemme kuin Sardeen seurakunta:  
 
”"Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän 
henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä 
olet kuollut” (Ilm.3:1). 
 
Ilman yhteyttä me olemme kyvyttömiä hedelmän kantamiseen: 
 
”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon 
hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5). 
 
”Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta” (Joh.3:27). 
 
Lähde yhdistää 
 
Kaikki, jotka ovat elämänveden partaalla, pitävät yhtä. He ovat ekklesian jäseniä. Ken pisarankin 
saa tätä vettä, hän tunnustaa: SEURAKUNTA ON YKSI! Lahkolaiset eivät viihdy tällä lähteellä. Heillä 
on omatekoiset (sameat) lahkolaiskaivot, joiden vaiheilla he juhlivat ja ilkamoivat.  Lähteellä olevat 
ovat myös ”valon lapsia”. Uskovan oleelliset tuntomerkit ovat valossa vaeltaminen ja 
puhdistautuminen. 
 
7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys 
keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.  
8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.  
9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille 
synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. (1. Joh.1:7-9). 
 
Lähdeihminen 
 
Uskova ihminen kuljettaa lähdettä mukanaan.  
 
13. Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri.  
14. He ovat istutetut Herran huoneeseen, he viheriöitsevät meidän Jumalamme kartanoissa.  
15. Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat  
16. ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän, minun kallioni, ja ettei hänessä vääryyttä ole. 
(Ps.92:13-16). 
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”Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei 
lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy” (Ps.1:3). 
 
7. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on.  
8. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen; helteen tuloa 
se ei peljästy, vaan sen lehvä on vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä 
hedelmää tekemästä. (Jer.17:7,8). 
 
”Joosef on nuori hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen reunalla; sen oksat ulottuvat yli 
muurin” (1. Moos.49:22). 
 
”ja minä tiedän, että tullessani teidän tykönne tulen Kristuksen täydellinen siunaus mukanani” 
(Room.15:29). 
 
Uudistuksen lähde 
 
Jeesus-lähde uudistaa yhä uudelleen ja uudelleen uskovan elämän. Uudistuminen on 
välttämätöntä, muutoin uskonelämä auttamattomasti kuolee. Joka aamu tarvitsemme ja saamme 
uuden armon:  
 
22. Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut:  
23. se on joka aamu uusi, ja suuri on hänen uskollisuutensa. (Val.v.3:22,23). 
 
30. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat;  
31. mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. 
He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. (Jes.40:30,31). 
 
”Ei riitä jos kerran sulta, Sun kasteesi siunatun sain. Mä tarvitsen uutta tulta, Uutta armoa 
matkallain” (HLV 71:2). 
 
Raamatullinen usko 
 
Vain raamatullinen usko on pelastava usko. Kaikki ihmiset uskovat tavallaan, mutta oikea usko 
täyttää raamatulliset kriteerit. 
 
37. Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin 
tulkoon minun tyköni ja juokoon.  
38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden 
virrat." (Joh.7:37,38). 
 
Tässä on v.1933/38 käännöksessä paha virhe. Lähdeihminen on vain siellä, missä ihmisellä on 
raamatullinen usko! 
 
”Joka uskoo Minuun niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on vuotava” (Joh.7:38; 
Saarisalon käänn.). 
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”Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän 
veden virtoja” (Joh.7:38; Saarnivaaran käänn.). 
 
”Joka uskoo minun päälleni, niin kuin Raamattu sanoo, hänen kohdustansa pitää vuotaman 
elämän veden virrat” (Joh.7:38; Biblia). 
 
”He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living 
water” (John 7:38; King James). 
 
Raamatulliseen uskoon kuuluvat karkeasti ottaen: oppi vanhurskauttamisesta ja 
uudestisyntymisestä, oppi pyhityksestä, oppi yhdestä seurakunnasta sekä lopunajalliset 
(eskatologiset) tapahtumat. 
 
Ei ikinä janoa 
 
Jeesus tyydyttää ihmisen sisimmän janon ja kaipauksen. Hän  ei enää janoa tämän maailman 
saastaisille ja epäterveille lähteille. Jos kuitenkin uskova lähtee etsimään entisiä ilonlähteitä, hän 
on uskostaan luopunut. Joskus tässä on kysymys siitä, ettei ihminen ole koskaan päässyt Kristus-
viinipuun yhteyteen – ehkä on tehnyt vain jonkinlaiseen ratkaisun. Toinen mahdollisuus on se, 
ettei hän ole saanut oikeaa opetusta uskovan pyhityselämästä. Hänelle ehkä on painotettu, että 
”uskova elää niin kuin muutkin”. 
 
13. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,  
14. mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä 
hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään". 
(Joh.4:13,14). 
 
Janoaa 
 
Kun uskova juo Jeesus-lähteestä, hänen janonsa lisääntyy.  ”Jeesus tyydyttää sydämen 
tyydyttämättömällä tyydytyksellä.” 
 
2. Niinkuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, Jumala.  
3. Minun sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan minä tulla Jumalan kasvojen eteen?” 
(Ps.42:2,3). 
 
”Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain; sinua minun sieluni janoaa, sinua 
halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa” (Ps.63:2). 
 
1. En saa, en tahdo elää itselleni, En enää itselleni kuulukaan. Sulle, oi Jeesus, annan sydämeni Ja 
uhrina sen kannan nyt sulle yksin vaan. Sieluni kaipaa, Jumalaa se kaipaa, Kuin tuorehille lähteille 
peura halajaa (HLV 189:1). 
 
Mitä uskova janoa? 
 
1. Jeesusta. Uskova on Kristuksen morsian. Morsian haluaa olla mahdollisimman paljon yljän 
seurassa. 
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”Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät 
miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen” (2. Kor.11:2). 
 
Jeesuksen läsnäolo on uskovan suurin ilo. Suruton taas kauhistuu sitä; hän haluaa Aadamin ja 
Eevan tavoin piiloutua ja olla kaukana Jumalasta. 
 
20. Ja oli muutamia kreikkalaisia niiden joukosta, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan.  
21. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Beetsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen: "Herra, 
me haluamme nähdä Jeesuksen". (Joh.12:20,21). 
 
”Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni 
kaikkia sinun tekojasi” (Ps.73:28). 
 
”1.Ei mikään niin voi virvoittaa, En muusta iloani saa, Ei autuutta saa suurempaa Kuin minkä 
Jeesus lahjoittaa” (Vvk.299:1). 
 
”1. Lähemmä, oi Jeesus, sinua, Lähemmä sä vedä minua. Armossasi päivä päivältä Luoksesi mua 
vedä lähemmä!” (HLV 305:1). 
 
2. Sanaa. Uskova saa voimansa ja virvoituksensa Jumalan sanasta. Hän viihtyy Jumalan sanan 
lähteellä. 
 
3. Uskovien seuraa. Uskova haluaa olla kaikkien niiden seurassa, jotka kuuluvat Herran 
seurakuntaan, ekklesiaan. Hän tuntee olonsa vaikeaksi suppeassa lahkolaispiirissä, jossa vallitsee 
”me yksin oikeassa” – henki. 
 
4. Jumalan tahdon tekemistä. Maailmassa ollessaan ihminen toteutti saatanan tahtoa. Nyt hän 
haluaa noudattaa Jumalan tahtoa kuten Jeesus: 
 
”Jeesus sanoi heille: "Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen 
tekonsa” (Joh.4:34). 
 
5. Jumalan tekojen näkemistä 
 
1. Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret  
järkkyisivät sinun edessäsi, niinkuin risut leimahtavat tuleen, niinkuin vesi tulella kiehuu,  
2. että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä,  
3. kun sinä teet peljättäviä tekoja, joita emme odottaa voineet! Oi, jospa astuisit alas, niin että 
vuoret järkkyisivät sinun edessäsi! (Jes.64:1-3). 
 
29. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun 
sanaasi;  
30. ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän 
Poikasi Jeesuksen nimen kautta." (Apt.4:29,30). 
 
6. Herran voimaa 
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Tämän maailman ihmiset ihannoivat ja jumaloivat ihmistä, hänen voimaansa, kykyjään ja 
kauneuttaan. Uskova kaipaa nähdä Herran voimaa. 
 
”Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa” (Ps.105:45). 
 
”Ilmoita, Herra, sun kunnias, voimas, Tulla jo sun valtakuntasi suo” (Vvk.173:1). 
 
7. Herran Henkeä 
 
”Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle: "Pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennenkuin 
minut otetaan pois sinun tyköäsi". Elisa sanoi: "Tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen 
osa" (2. Kun.2:9). 
 
”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). 
 
”Kasta mua Hengellä Helluntain sitä, oi Herrani, pyydän vain. Henkesi voimalla voiton saan 
vaivoissa, taistoissa synnin maan” (Sävelsilta 11/16). 
 
8. Herran kasvoja 
 
”Silloin hän (Mooses) sanoi: "Anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi" (2. Moos.33:18). 
 
”Minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi: "Etsikää minun kasvojani". Herra, minä etsin sinun 
kasvojasi.  Älä kätke minulta kasvojasi ”(Ps.27:8,9). 
 
”Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi 
katselemisella” (Ps.17:15). 
 
”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin 
kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa 
Herra, joka on Henki” (2. Kor.3:18). 
 
9. Kerjäläisen kaipaus 
 
Uskova joutuu aina lähestymään Jumalaa  ”pieneltä paikalta”.  Hän on kerjuusauvan varassa. Tämä 
on nöyryttävää. Uskova joutuu uudelleen ja uudelleen tunnustamaan: 
 
 ”Sun armos varaan, oi Herra, jää,  Kun ansiota ei yhtäkään, Oo mulla tuotavaks`  etehesi, Siks tuon 
ma syntisen sydämeni.” (Vilho Rantanen). 
 
”Katso, niinkuin palvelijain silmät katsovat heidän isäntäinsä käsiin, ja niinkuin palvelijattaren 
silmät katsovat hänen emäntänsä käsiin, niin meidän silmämme katsovat Herran, meidän 
Jumalamme, puoleen, kunnes hän armahtaa meitä” (Ps.123:2). 


