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JOS JOKU JANOAA

Lähdelauluja
"Niin kuin peura janoissansa Lähtehelle halajaa" (Vvk.361). "Löytyy lähde hyvä, Selkeä ja syvä"
(Hgl 176). "En saa, en tahdo elää itselleni" (Hgl 189). "Lähde Jumalan pulppuaapi" (LJ 11). "Sinä
kaipaatko täytetyttä Hengen sen" (LJ 23).
Yksinkertaista
Pelastus on yksinkertaista: janoinen menee lähteelle ja juo. Samalla se on varsin luonnollinen asia:
siinä tyydytetään sisäinen jano.
Ihmisen osuus - Jumalan osuus
Ihminen menee Jeesuksen luo ja juo. Jos ihminen ei mene, hän jää ilman elämän vettä. Jumalan
virta on vettä täynnä ja se odottaa vain juojaa.
Elämän lähde - elävä lähde
Jeesus-lähde antaa kuolleelle elämän. Samalla tämä lähde on elävä lähde, jonka vesi jatkuvasti
uusiutuu.
Puhdistuslähde
Jeesus-lähteen vesi puhdistaa syntisen. "Niin Naeman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi
Elisan talon oven eteen. Ja Elisa lähetti hänen luokseen sanansaattajan ja käski sanoa: "Mene ja
peseydy seitsemän kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä, ja sinä tulet puhtaaksi"…Niin
hän meni ja sukelsi Jordaniin seitsemän kertaa, niinkuin Jumalan mies oli sanonut; ja hänen
lihansa tuli entisellensä, pienen pojan lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi" (2 Kun.5:9-10, 14).
Vapaaehtoista
Armo ei ole pakkotoimi. Ketään ei pakoteta pelastukseen. Kristus kauhistuu kaikkea hänen
nimissään harjoitettua pakkoa. Väkivalta on Kristuksen vastustajan tavaramerkki: "Varas ei tule
muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja
olisi yltäkylläisyys (Joh.10:10). Jokaisen on tosin pakko ratkaista etsikonajassa, mutta ketään ei
pakoteta seuraamaan Jeesusta.
Kaikilla mahdollisuus
Jumala ei katso henkilöön. Iankaikkinen elämä on samalla tavalla ja samoilla ehdoille kaikille

tarjona. Lahjaa tarjotaan erotuksetta kaikille. Jumalan puolelta ei ole estettä; ihminen kylläkin voi
kieltäytyä lahjan vastaan ottamisesta.
Henkilökohtainen asia
Pelastus ei tapahdu kollektiivisesti jonkun hyvän porukan (kirkkokunnan tms.) mukana. "Katso,
minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen
tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani" (Ilm.3:20). Jokainen tulee
omalla uskollaan autuaaksi.
Janoisia on
Jokaisella ihmisellä on kaipaus ja jano. Pitäisi saada jotakin parempaa. Ehkäpä se on perintönä
paratiisista, jossa kaikki oli mahdollisimman hyvin. Jano ajaa nuoria nautinnoista toisiin. Juostaan
pettävien virvatulien perässä, jotka lupaavat paljon mutta antavat vähän. ALKO on eräs pätevä
todistus janoisista ihmisistä. Elämä on sietämätöntä ilman viinaa. Monikaan ei voi elää selvin päin.
Mitä janoaa?
Janoinen aikamme ihminen ei lopulta tiedä, mitä hän janoaa. Hän luulee janoavansa sitä ja tätä,
mutta pettyy. Hän kulkee tyhjältä kaivolta toiselle. Hän ei tiedä, mitä hän etsii. Vasta kun ihminen
tulee uskoon, hänelle kirkastuu: tätähän sydämeni etsi ja kaipasi!
Mitä ihminen lopulta tarvitsee ja kaipaa?
Ihminen tarvitsee pyyteetöntä rakkautta. Hän tarvitsee Jumalan agapee-rakkautta. Toisaalta hän
tarvitsee myös toisten ihmisten läheisyyttä ja rakkautta, joka toteutuu oikeassa
seurakuntayhteydessä. Ihminen tarvitsee syntien anteeksiantamusta. Ihminen kaipaa sovintoa
Jumalan kanssa. "Tee siis sovinto ja elä rauhassa hänen kanssaan, niin saavutat onnen" (Job
22:21).
Jano muuttuu
Kun ihminen tulee uskoon, hänen janonsa muuttuu. Hän ei enää janoa entisiä asioita. Maailman
huvit ja riennot eivät enää maistu. Viinakin tulee pahanmakuiseksi. Toisaalta uudet asiat alkavat
maistua. Raamatun lukeminen, sananjulistustilaisuuksissa käynti ja uskovien yhteys tulevat
tärkeiksi (Joh.3:3; 2 Kor.5:17). Sitä, mitä hän ennen rakasti, hän nyt vihaa - ja päinvastoin.
Jeesus on lähde
Ihmisen hätä kulminoituu kysymykseen, kuinka löydän Jeesuksen, joka on elämän lähde?
Seremoniat ja muotomenot eivät riitä sydämen kaipausta tyydyttämään. Tarvitaan henkilökohtainen
suhde. Tämän syntyminen voi olla vaivalloisen etsimisen takana. Monilla tyhjillä kaivoilla juostaan
ennen kuin löydetään oikea lähde. Tarvitaan ehkä monia ja raskaita kärsimyksiä ja elämän
kohtaloita. Mutta kuitenkin mikään ei ole tämän lähteen löytämisestä liian kova hinta.
-------------------------------

RAAMATULLINEN USKO

Monenlaista uskoa
Jeesus sanoo: "Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika
tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Luuk.18:8). -On varsin vähän ateisteja. Ihminen on
parantumattomasti uskonnollinen. Luomakunta on niin ihmeellisesti luotu, että se pakottaa ihmisen
tunnustamaan, että jokin korkeampi täytyy olla. Luomakunnan todistus on niin vastaaan sanomaton,
että Raamattu sanoo: "Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa" (Ps.14:1). Vaikka ihminen
näin vakuuttavien todistusten edessä joutuu tunnustamaan jumaluuden olemassaolon, se ei suinkaan
merkitse sitä, että hänen näkemyksensä Jumalasta olisi oikea. Kaikki pakanauskonnotkin nousevat
tästä näkemyksystä "Jumala on".
Jumaluudesta riisuminen
Lopun aikana, jota elämme, tapahtuu ihmisen korottaminen - ja Jumalan riisuminen. "te tulette
niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan" (1 Moos.3:5). Ylpeä ihminen ei halua tunnustaa mitään
yläpuolellaan olevaa. Liberaaliteologia on ratkaisevassa roolissa pyrittäessä vapauttamaan
kristinuskon juamluudesta.. Riisuminen tapahtuu kolmella tasolla: 1. Kristuksen riisuminen, 2.
Raamatun riisuminen, 3. Uskovan riisuminen.
1. Kristuksen riisuminen
Jeesuksesta tehdään tavallinen ihminen. Hän ei ollut Jumalan Poika. Hän syntyi tavallisestti. Hän eli
kuten syntiset ihmiset. Hän ei tehnyt ihmeitä. Hän kuoli tavallisen kuoleman. Hänet haudattiin
joukkohautaan. Hän ei noussut ylös eikä mennyt taivaaseen.
2. Raamatun riisuminen
Raamattu on tavallinen kirja. Se ei ole Jumalan ilmoitusta. Uutta käännöstä tehtäessä tämä tuli
selkeästi esille. Raamattu on ristiriitainen. Mooseksen kirjat eivät ole Mooseksen tekstiä. Jesaja ja
apostolit eivät ole kirjeittensä takana. Raamatun kirjoissa on lukuisia "lisäyksiä".
3. Uskovien riisuminen
Viime aikoina piispa Kantolasta syntyneen kohun yhteydessä on annettu ymmärtää, että "piispakin
on ihminen". Hänellä on lupa elää syntisesti kuten muutkin. Jos ja kun piispa on ihminen, samalla
annetaan ymmärtää, ettei kukaan muukaan ole enempää; piispa mielletään uskovista ylimpänä ja
parhaimpana. Mitä Raamattu sanoo uskovasta? "Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille
antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne
meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi,
mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme
nähdä hänet sellaisena, kuin hän on" (1 Joh.3:1-2). "Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi
luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut" (2 Kor.5:17).
Raamatun käännöksistä
Raamattu on keskeinen asia. Jos Raamattu on väärä, koko hengellinen elämä suuntautuu väärin.
Oikea raamatunkäännös on siksi ensiarvoisen tärkeä asia.
On selvää, ettei vain alkuteksti on täsmälleen oikeaa tekstiä. Kaikki käännökset ovat enemmän tai
vähemmän tulkintaa. Jos ja kun näin on, kuinka merkittävään asemaan nouseekaan kääntäjien rooli!

Risto Santala, alkukielten tuntija sanoo, että aina kun lukee jotakin käännöstä, on kuin suutelisi
morsianta "hunnun läpi". "Raamatun lukeminen muulla kuin alkukielellä on kuin suutelisi
morsianta hunnun läpi." Tästä saa nimen hänen erinomainen uutta (1992) käännöstä voimakkaasti
kritisoiva kirjansa "Suudelma hunnun läpi". Mitä Santala kirjoittaa?
Vanha käännös luotettava
Santalan mielestä v.1938 käännös on yksi maailman parhaimmista. Sekään ei ole täydellinen, mutta
se on yleensä alkutekstille uskollisempi kuin uusi käännös. "Edellisen Kirkkoraamattumme
kiellellinen ja merkitysopillinen taso ovat olleet niin kovaa luokkaa, että sitä voitanee pitää yhtenä
maailman parhaista käännöksistä."
Uuden käännöksen ongelmat
Lähtökohta oli väärä. Alunperinkään ei pyritty alkutekstin mukaiseen käännökseen. Haluttiin
"dynaaminen" käännös, jossa oleellista oli ymmärrettävyys. Jos ja kun pyritään Raamattu tekemään
luonnolliselle järjelle ymmärrettäväksi, mennään varmasti harhaan. "Mutta luonnollinen ihminen ei
ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää,
koska se on tutkisteltava hengellisesti" (1 Kor.2:14). "Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa
kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun" (Ilm.5:1).
Käännöskomitean sihteeri Aarne Toivanen halusi käsitellä Raamattua "tavallisena" kirjana.
"Minulle on tullut se vakaumus, että olisi kirkolle ja krisitittyjen elämälle erittäin suuri voitto se, jos
Raamattu nähtäisiin täysin maallisena ja täysin historiallisena kirjana." Muutkaan käännökseen
vaikuttaneet eivät nauti Jumalan kansan luottamusta. Heistä useimmat ovat tunnettuja
liberaaliteologeina (Raija Sollamo, Aimo T. Nikolainen, Heikki Räisänen, Aarre Lauha jne.) -Ei
siis ihme, että rovasti Risto Santala oli valmis lukemaan madonluvut uudelle käännökselle.
Kaarlo Syvännön tytär Mirja Ronning sanoo uudesta käännöksestä: ´sujuvaa, nykyaikaista, kaunista
ja runollista`, mutta suhteessa heprealaiseen alkutekstiin ´sietämättömän epätarkka`… ´ei sovi
papeille ja sananjulistajille`. Risto Santalan loppukaneetti kuuluu: "Ekumenian, lähetystyön ja
opetustoimen kannalta v.1992 raamatunkäännöstä ei voine suositella."
Käännösvirhe
"Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden
virrat" (Joh.7:38). -Vanhaan käännökseen on tullut merkittävä virhe: Oikea käännös kuuluu: "Joka
uskoo Minuun niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on vuotava elävän veden virrat."
Vanha käännöskin on oikeassa
Kyllähän sekin on oikea tulkinta, että Raamattu siitä, että uskovan sisimmästä on vuotava elämän
veden virrat. Tässäkin on pyhityselämää ajatellen tärkeä ja painava totuus. On paljon niitä, jotka
kieltävät, että uskovan siimmästä vuotavat elävän veden virrat. Tämäkin on siis vankka
raamatullinen totuus.
Kahdenlaista uskoa
On siis olemasta kahdenlaista uskoa, uskoa joka perustuu Raamattuun ja uskoa, joka ei siihen
perustu. Ja tämä on tärkeä periaatteellinen kysymys: onko minun uskoni raamattullista uskoa, josta

ko. jae puhuu? Jos se ei ole sitä, silloin tämä lupaus elävän veden virroista ei kuulu minulle.
Raamatullinen usko
Siihen liittyy ensinnäkin vanhurskauttaminen ja uudestisyntyminen. Vanhurskauttaminen tapahtuu
"uskon kautta": "Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan
kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta" (Room.5:1). Edelleen tarvitaan
uudestisyntyminen: "Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei
synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).
Toiseksi raamatullisen uskon olennainen osa on ylösnousemusvoimaan liittyvä pyhitys: "Pyrkikää
rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa"
(Hebr.12:14).
Usko riittää
Yksin usko riittää elämän virtojen vuottamiseen. "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). Uskon yhteys Jeesukseen merkitsee yhteyttä elämän lähteeseen.
Välttämätön asia
Ilman vettä ei ihminen voi kauankaan elää. Ilman Kristusta elämä on varjoelämää. "Varas ei tule
muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja
olisi yltäkylläisyys" (Joh.10:10).
Vaikuttava asia
Usko ei ole näkymätöntä. Se tulee esille. Kyllä veden virtaaminen huomataan. Vesi saattaa eläväksi
koko ympäristön: "Ja kaikki elolliset, kaikki, jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin
tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon; sillä kun nämä vedet sinne tulevat ja vesi
paranee, niin kaikki virkoaa elämään, minne vain virta tulee" (Hes.47:9). "Niin minä teen sinusta
suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi" (1
Moos.12:2).
Valvomisen paikka
Kun puhutaan, että uskovan sisimmästä juoksevat elävän veden virrat, se merkitsee jokaiselle
uskovalle kilvoitusta. On pysyttävä Jeesus-viinipuun kiinteässä yhteydessä.
Mielenkiintoista
On sanottu, että on kolme asiaa, joihin ei koskaan väsy: lapsen silmät, nuotion tuli ja virtaava vesi.
Veden virtauksessa on "elämän maku".
Kaksi luontoa
Uskovassa on kaksi luontoa: turmeltunut, synnin luonto ja uusi luonto. Nämä taistelevat keskenään.
Vanha luonto ei voi välittää elämän vettä. Uusi luonto merkitsee "Kristus meissä". "joille Jumala
tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus

teissä, kirkkauden toivo" (Kol.1:27).
Ei luonnostaan
Elävän veden virrat eivät "luonnostaan" virtaa ihmisen sydämestä: "Sillä sydämestä lähtevät pahat
ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset"
(Matt.15:19). "Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on
heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta" (Room.3:13-14).
Pyhityksen salaisuus
Raamattu kertoo, että Jeesuksen omat seuraavat Jeesusta. Tähän myös liittyy kuuliaisuus Jeesuksen
sanoille: "Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsutaan
Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia. Ja
hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia" (Matt.4:18-19).
"Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat niinkuin neitsyet.
Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä
esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle" (Ilm.14:4). "Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun
käskyni" (Joh.14:15).
Pyhityksen salaisuus ei kuitenkaan ole Jeesuksen jäljittelyssä. Pyhityksen salaisuus on "Kristus
teissä" (Kol.1:27). Samoin pyhityksen salaisuus on "ylösnousemusvoima", joka selvimmin tulee
esille Room.6. "anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä,
antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne
silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä
kirkkaus hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka
uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa,
kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa" (Ef.1:17-20).
"tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman" (Fil.3:10).
Lähde sisimmässä
Menemme hengellisiin tilaisuuksiin saadaksemme juoda Kristus-lähteestä. Entä jos saisimme
kotiinviemisinä itse lähteen omaan sydämeemme? Eikö se olisi jotakin verrattomasti paljon
enemmän? Tässä on kristinuskon ydin ja keskus: Kristus teissä.
Juokseva virta
Kun sisimmässä on lähde, ei hengellisten asioiden esiintuonti ole välttämättä työlästä. Se "virtaa"
itsestään.
Heränneen kansan vaellus III: Seurapuheissaan Väyrynen pääsi lähemmäksi tavallista
kansaa…vähintään puoli tuntia kestäviä. Kun hän lämpeni puhuessaan, ei hän huomannut ajan
kulumista. Eräissä seuroissa Kainuun kansanopistossa Väyrysen myöhempinä vuosina oli mukana
hänen ohellaan piispa J.R. Koskimies ja kymmenkunta vanhempaa ja nuorempaa pappia. Eräs läsnä
ollut kertoo noista seuroista: "Ensin puhui piispa ja sitten Väyrynen. Ja viimeksi mainittu lämpeni
puhuessaan kuten tavallisesti seuroissa ollessaan niin, että puhe kesti tunnin verran ja kulutti siten
loppuun seuroihin varatun ajan. Muut puheet oli jätettävä enkä tiedä siitä vahinkoa olleen, sillä ne
olivat hyvät seurat. Kun sitten tultiin kamariin, piispa sanoi: ´Kuule Johannes, sinä puhuit niin
pitkään, etteivät muut saaneet suunvuoroa ollenkaan.` Minkäs sille tekee`, vastasi Väyrynen
rauhallisesti, ´kun sitä heruu ja heruu`. Siihen selitykseen oli piispan tyydyttävä."

Tuore sanoma
Israelin kansan tuli kerätä mannaa kunkin päivän tarpeiksi; mitään ei saanut jättää huomiseksi.
Samoin uskonelämässä jokaiselle päivälle on varattu oma ravinto. Tälle sanomalle on myös
ominaista sen yllättävyys.
"Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta
emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salattua Jumalan
viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän
kirkkaudeksemme, sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut - sillä jos he olisivat
sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet - vaan, niinkuin kirjoitettu on:
"mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä
Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat". Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut
Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä
ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa
on, paitsi Jumalan Henki… Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään
ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi
neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli" (1 Kor.2:6-11, 15-16).
Vesi virtaa alas
Vesi etsii alavia paikkoja. Se ei juokse ylöspäin. "Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille
alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta
nöyrille hän antaa armon". Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät
korottaisi" (1 Piet.5:5-6).
On käännyttävä joka päivä taivaan puoleen nöyrässä rukouksessa. Kerjäläinen käy rikkaan isännän
eteen: "Matkalaulu. Minä nostan silmäni sinun puoleesi, joka taivaissa asut. 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. Ole meille armollinen, Herra, ole meille armollinen. Sillä kylliksi
olemme jo saaneet ylenkatsetta. Sielumme on jo kyllänsä saanut suruttomien pilkasta, ylpeitten
ylenkatseesta" (Ps.123:1-4).
Janoaa - ei janoa
Jeesus sanoo Samarian naiselle: "Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan
lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän
antaisi sinulle elävää vettä." Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja
kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme
Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?"
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, 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.4:10-14). -Toisaalta Jeesus
tyydyttää ihmissydämen janon ja kaipauksen, toisaalta taas kaipaus ja jano lisääntyvät. Jeesus
tyydyttää sydämen tyydyttämättömällä tyydytyksellä. "Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat
vanhurskautta, sillä heidät ravitaan" (Matt.5:6).
Kerskaus on suljettu pois
Ne, jotka saavat olla taivaallisten virtojen välittäjinä, varjellaan ylpeydeltä saattamalla heidät

raskaitten painojen alle. "Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu
lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti
rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle
kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan
heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sentähden minä olen mielistynyt
heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen
heikko, silloin minä olen väkevä" (2 Kor.12:7-10).
Ei omaa tavaraa
Uskovan ei tarvitse olla omiaan kaupalla ja jakamassa. "Sillä me emme julista itseämme, vaan
Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden" (2 Kor.4:5). Mihin
ikinä menemmekin, viemme Jeesuksen mukanamme: "ja minä tiedän, että tullessani teidän
tykönne tulen Kristuksen täydellinen siunaus mukanani" (Room.15:29).
Sydämen kyllyydestä
Kun Kristus täyttää ihmisen sydämen, se aivan kuin tulvii yli: "Joko tehkää puu hyväksi ja sen
hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu
tunnetaan. Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä
sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen
tuo pahan runsaudesta esille pahaa" (Matt.12:33-35). "Sinä valmistat minulle pöydän minun
vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen"
(Ps.23:5)

