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VARJOT VÄISTYY JA VAJAVUUS, JEESUS VOIMANSA ANTAA. 
 
 

Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: "Jos jonkun on 
jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon! Joka uskoo minuun, 'hänen sisimmästään kumpuavat 
elävän veden virrat', niin kuin kirjoituksissa sanotaan. 
Joh. 7:37-38. 

 
Rukoilkaamme:  
Henkesi armokasteella, oi Jeesus meitä kasta. Elämän uuden virtoja vuodata taivahasta. 
Sanasi ovi aukaise, anna puheelleni nyt Pyhän Hengen voima. Aamen. 
 
Saamme olla alkamassa juhlamme viimeistä suurta päivää. Aivan niin kuin oli tässä 
lukemassani Johanneksen evankeliumin kohdassa, joka on lyhyt lainaus Jeesuksen 
pitämästä puheesta valtakunnallisessa Lehtimajan juhlassa, jota Israelin kansa vietti Jumalan 
säätämyksen mukaisesti joka vuosi, ikuisena säädöksenä.  
 
Siellä, siinä juhlassa, Jeesus kutsuu luokseen ihmisiä sanoen: ”Jos jonkun on jano, tulkaa 
minun tyköni ja juokoon.” 
 
Näin kahden vuosituhannen jälkeen tuo kutsu on sama, ja se on yhä voimassa tässäkin 
juhlassa. Jeesus sanoo nytkin: ”Jos jonkun on jano, tulkoon minun tyköni ja juokoon.” 
 
Jeesus itse on kaiken elämän lähde. Kaiken armon ja anteeksiantamuksen ehtymätön lähde 
ja antaja. Tälle lähteelle Jeesus nyt meitäkin kaikkia kutsuu. Saat tulla sellaisena kuin olet 
ilman mitään ansioita tai mahdollisuutta. 
 
Ulkopuolella Jeesuksen ei ole syntien anteeksiantamusta, ei ole pelastuksen evankeliumia, 
joka tuo rauhan tunnolle, vapauttaa syyllisyydestä.  
 
Tässä sanottiin: ”Jeesus seisoi ja huusi.” On tärkeää, että kuulemme Jumalan sanaa, 
voidaksemme vastata Jeesuksen kutsuun ja tulla hänen tykönsä. Sehän on ainoa tie 
pelastukseen, ainoa mahdollisuus päästä perille taivaaseen. 
 
Synnin varjot ovat kuitenkin pitkät ja elämä voi lipsahtaa epäuskon puolelle ja Jumalan sana 
menettää merkityksen.  Lihallisen mielen ja ihmisviisauden varassa, ja sen johtamana, 
ihminen kulkee poispäin Jumalasta. Maailman henki valtaa sydämen ja ajatukset, 
seurakuntayhteys ei toimi, eikä uskovien yhteys ole kunnossa. 
  
Välinpitämättömyys Jumalan sanalle johtaa lopulta lavealle tielle, josta Jeesus sanoo, ”että se 
tie vie kadotukseen”. Profeetan kautta Jumala nuhtelee kansaansa sanoen: ”Minun kansani 
on tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut, elävän veden lähteelle, he ovat hyljänneet, ja ovat 



hakeneet  itselleen vesisäiliötä, jotka eivät vettä pidä ja jano sammu.” 
 
Kanteleen laulussa: ”Kun synti, liha ja maailma tien saavat ahtaaksi, saan voiman Herran 
armosta, on Jeesus voittoni.” 
 
”Jos jonkun on jano niin tulkoon minun tyköni”, sanoo Jeesus nytkin. Jumalan malja on vettä 
täynnä. Se on ylitsevuotava. 
 

”Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja kasvattaa meitä, että me 
hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja 
jumalisesti nykyajassa.” 

 
Tarvitsemme Jumalan sanan kasvattavaa, tervettä opetusta. Kuin myös pelastuksen 
evankeliumia, jossa on Jumalan voima, niin, että se tuo pelastuksen jokaiselle, joka sen 
uskoo. 
 
Tämä evankeliumi liikkuu alhaalla, niin alhaalla, että kenenkään ei tarvitse jäädä sen 
ulkopuolelle eikä tuntea itseään hyljätyksi. Jeesus astui alas, maan alimpiin paikkoihin, 
täyttääkseen kaikki Jumalan lupaukset.  
 

”Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielle, mutta 
Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.” 
Jes. 53:6 

 
Jeesuksen ristin työssä kaikki on täytetty, kaikki vajavuuden, heikkoudet ja synnin vammat. 
Kaikki oli hänen päällä, kaikki on täytetty. Usko Jeesukseen antaa halun palvella ja olla 
vaikuttamassa Jumalan sanan menestymiseen totuudessa ja vanhurskaudessa. Itse kukin 
lahjojensa mukaan. Minäkin tällainen itsessäni heikkona ja vajavaisena uskontien kulkijana 
saan olla vakuuttamassa sinullekin ystävä, että Jumalan armo ei kulje ohi, vaan tulee kohti ja 
kuuluu sinullekin. 
 
Niin ystävät: Tämä ajallinen elämä on vain lyhyt läpikulkumatka kohti iankaikkista elämää. 
Jospa tämä elämä saisi olla Jumalan hoidossa ja johdatuksessa ja ennen kaikkea, että se 
päättyisi uskossa Jeesukseen. Silloin on kaikki hyvin. Kallis armon aika ei ole mennyt 
hukkaan. 
 
Saamme olla kohta päättämässä tätä suurta juhlaa, mutta elämä jatkuu. Olemme saaneet olla 
täällä niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, joka antaa satonsa aikanaan. Sitä pyydämme. 
Saakoon meillä olla myös alttius rauhan evankeliumille niin että nämä elävän veden virrat 
voisivat olla vuolaina kastelemassa köyhiä ja kuivia sielujamme, ja johtamassa Kristuksen 
tykö, jossa meillä on syntien anteeksiantamus, iankaikkinen elämä ja autuus. 


