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ELÄMÄN VEDEN VIRTA
Joh. 7:37-39

37. Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi sanoen: "Jos joku janoaa,
tulkoon minun luokseni ja juokoon. 
38. Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on
juokseva elävän veden virtoja." 
39. Hän sanoi tämän Hengestä, jonka häneen uskovat tulivat saamaan. Henki ei ollut
vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. 

Jos joku janoaa - kutsu janoisille 
Tänäänkin Jeesus huutaa ja kutsuu juuri Sinua luokseen. Kysymys on Jeesuksen
kutsusta, joka etsii sitä yhtä, jolla on jano ja toisaalta jokaista, jolla on jano. Yhtään
ainoaa janoista ei kutsu sulje pois. Se on laaja-alainen kutsu.

Onko Sinulla kaipausta Jumalan puoleen? 
Oletko halukas pääsemään eroon jostain synnistä? 
Oletko huolissasi siitä, miten pääsisit taivaaseen? 
Kaipaatko rauhaa, jonka vain Jeesus antaa? 
Kaipaatko puhtautta, pyhyyttä? 
Haluatko tulla paremmaksi? 
Mikä kaipauksesi sitten lieneekin, kutsu: "Tule Jeesuksen luo!" kuuluu Sinulle.

Toisaalta kutsu on kuitenkin kapea-alainen. Se koskee vain niitä, jotka ovat janoisia.
Monia kutsutaan, mutta he kulkevat silti kutsun ohi. Omatunto nukuksissa he etsivät
vain tämän ajan etuja ja hyvää. Hengellisesti janoisia ei ole joka oksalla. Kutsu on
kuitenkin selkeä. Jokainen janoinen tietää sitä myös olevansa, joskus tietoisuus on jopa
tuskallisen voimakas. 

Jeesus ei tyydy esittämään kutsuaan vain kerran. Hän toistaa sitä Sanan julistajien suun
kautta. Jeesus on kohdattavissa tänään. Voit tulla Hänen luokseen nyt. Rukous vie
Sinut Hänen luokseen, huokaus saavuttaa Hänet. Käy Jeesuksen luo, Hän tyydyttää
sydämesi.

Mistä janossa sitten oikein on kysymys? Jano on puutteen ja tarpeen tuntoa, tyhjyyden
tuntoa. Kysymys on sellaisen puutteesta, jota ilman ei voi elää. Jeesus ei kysy kuinka
suuri on janosi. Hän kutsuu luokseen jokaisen, jolla on jano!

Tulkoon minun luokseni ja juokoon - janon sammuttamisen suunta
Jeesus antaa elävää vettä, Pyhän Hengen, joka sammuttaa hengellisen janon. Hän
kehottaa meitä kääntymään itsensä puoleen. 
"Tule minun - Henkilön - luokseni!" Jeesus on henkilö, Hän itse on lähde. Hän on se
sama Henkilö, joka ristiinnaulittiin Sinun tähtesi, kuoli, haudattiin, nousi haudasta ylös
ja astui taivaaseen. Hän rukoilee puolestasi Isää ja Hän antaa Pyhän Hengen. 
Tämän Jeesuksen luo meitä kutsutaan. Meitä ei kutsuta jonkun ihmisen, pastorin,
kirkon, opin, tunteiden, kokemusten tms luo. Meitä kutsutaan Jeesuksen luo. Hän
rakastaa Sinua suunnattomasti, on kärsinyt Sinun puolestasi hirvittävät tuskat ja haluaa
antaa Sinulle parasta. Hän haluaa täyttää Sinut hyvyydellään. Mikä ikinä onkin
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hengellinen janosi, Hän voi sen sammuttaa.

Jeesus täyttää tarpeemme ylenpalttisesti. Hänen täyteytensä on kuin meri. Juo meri
tyhjäksi! Hänen tarjouksensa on monipuolinen. Hän kykenee tyydyttämään millaisen
janon tahansa. Hän antaa rauhattomille rauhaa, unettomille lepoa, syyllisille
anteeksiantoa, saastaisille puhtautta, kasvua ikävöiville lisääntyvää elämää,
voimattomalle voimaa, aralle rohkeutta, kärsimättömälle kärsivällisyyttä. Hänen
käyttöään ikävöivästä Hän tekee aseensa.

Tule Jeesuksen luokse sellaisena kuin olet. Älä tuo mitään mukanasi, sillä rikkaat Hän
lähettää tyhjinä pois. Herra ei ole kaukana, vain askeleen päässä sinusta. Pane
luottamuksesi Häneen ja olet Hänen luonaan. Jeesuksen luo tulo ei ole voiman käyttöä,
vaan voiman käytöstä luopumista. Anna itsesi Jeesukselle, anna Hänen olla kaikkesi
ja olet Jeesuksen luona.

Juo
Vastasyntynyt vauvakin osaa juoda, sillä se on sen vastaanottamista, mitä äidin
rinnoista tulee. Avaa sydämesi ja Jeesus täyttää sen. Ota vastaan oma Jeesuksesi,
Vapahtajasi.

Kuka saa tulla?
Jeesuksen luo tulemisessa ei ole merkitystä sillä, mitä olet aiemmin elämässäsi tehnyt.
Syntisi saat kaikki tuoda Jeesukselle ja Hän antaa ne anteeksi ja pyyhkii ne pois. 

Asiaan ei vaikuta myöskään se, mistä tähän asti olet apua elämääsi etsinyt. Jos olet lain
tiellä väsynyt, harhojen ja uususkonnollisuuden keskellä petetty, saat silti tulla. Jeesus
ei Sinua petä. 

Mitkään puutteesi eivät myöskään ole este. Jeesus täyttää Sinut. Jos sanot, että et ole
tarpeeksi janoinen, niin tule kuitenkin. Tule ja juo, niin tulet entistä janoisemmaksi ja
Jeesus tyydyttää janosi. 

Muista, että kukaan toinen ihminen ei voi estää Sinua tulemasta Jeesuksen luo.
Saatana, paha omatunto eikä mikään muukaan kykene estämään, kun Jeesus sanoo:
"Tule minun luokseni!" Jeesus ei mitään niin paljon halua, ikävöi ja odota, kuin sitä, että
Sinä käyt Hänen luokseen.

Jeesus antaa Pyhän Hengen
Pyhä Henki tulee meihin ja kirkastaa meille Jeesusta. Hän antaa meille uskon ja uuden
sydämen, uuden voiman. Pyhän Hengen työ on sisäistä työtä ja siksi sydämestä alkaa
myös vuotaa elävää vettä. Niin kuin siunaava aurinkokaan ei pidä meteliä noustessaan
aamulla, samoin Pyhä Henki vaikuttaa elämää. 

Hänen työnsä on runsasta, Jumala ei ole kitsas. Jos koet hengellisen elämän
kitukasvuisuutta, käy Jeesuksen luo. Hän vie syvemmälle elämään. Pyhän Hengen
elämä on spontaania, se pulppuaa. Siihen ei tarvita mitään pumppaamista, ei
keinotekoista pinnistelyä tai ponnistelua. Pyhän Hengen virta on jatkuva, se juoksee
aina. Käy rukoillen ja pyytäen Jeesuksen luo. Hän antaa mielellään Pyhän Henkensä
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elämän. Hän antaa ensikertalaiselle, mutta Hän jakaa yhä uudestaan Hänen luokseen
tuleville samalla rikkaudellaan. Tule Jeesuksen luo!


