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Jeesus oli opetuslastensa kanssa matkalla Samarian
maan halki. He tulivat Sykar-nimiseen kaupunkiin.
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Siellä oli kaivo, josta Sykarin asukkaat kävivät
hakemassa juomavettä. Jaakob, israelilaisten isä,
oli kaivanut sen kauan sitten.
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Jeesus oli yksin –
mutta ei kovin
kauan. Sykarissa
asuva nainen tuli
hakemaan vettä.
“Anna minulle
juotavaa,” Jeesus
sanoi hänelle.

Iltapäivä oli varmastikin aurinkoinen ja kuuma.
Väsyneenä Jeesus istahti kaivolle sillä aikaa kun
opetuslapset menivät Sykariin ostamaan ruokaa.
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Nainen hämmästyi.
“Sinähän olet
juutalainen, kuinka
sinä pyydät
juotavaa
samarialaiselta
naiselta?” hän sanoi.
Siihen aikaan
juutalaiset eivät
olleet missään
tekemisissä
samarialaisten
kanssa!
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Hän hämmästyi vielä
enemmän kun Jeesus
sanoi, “Jos tietäisit,
kuka minä olen, sinä
pyytäisit minulta
elävää vettä.”
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“Joka juo tätä
vettä, sen tulee
uudelleen jano.”
Jeesus sanoi
naiselle.

Nainen sanoi
Jeesukselle, “Herra,
eihän sinulla ole edes
astiaa, ja kaivo on syvä.
Mistä sinä saisit elävää vettä?
Oletko sinä suurempi kuin isämme
Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon?”
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“Mutta joka juo minun
antamaani vettä, ei enää
koskaan ole janoissaan.
Siitä vedestä, jota minä
annan, tulee hänessä
lähde, joka kumpuaa
ikuisen elämän vettä.”
“Herra, anna minulle sitä
vettä,” nainen sanoi.

Jeesus pyysi naista hakemaan miehensäkin paikalle.
“Ei minulla ole miestä,” nainen vastasi. “Viisi miestä
sinulla on ollut,” Jeesus sanoi, “ja jonka kanssa sinä
nyt elät, ei ole sinun miehesi.”
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Jeesus sanoi, että todelliset rukoilijat rukoilevat
Isää hengessä ja totuudessa.

Nainen tunnusti, että Jeesus oli profeetta.
Hän yritti saada Jeesuksen väittelemään siitä,
missä Jumalaa tulisi palvoa, Jerusalemissa vai
samarialaisten pyhällä vuorella.
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“Minä tiedän kyllä, että Messias tulee,” nainen sanoi
Jeesukselle. “Kun Hän tulee, Hän ilmoittaa meille
kaiken.” “Minä se olen, minä, joka tässä puhun
kanssasi,” Jeesus sanoi hänelle. Juuri silloin
opetuslapset palasivat takaisin. Nainen jätti
kalliin vesiastiansa kaivolle ja palasi kaupunkiin.
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“Tulkaa
katsomaan,
tuolla on mies,
joka kertoi
minulle kaiken,
mitä olen
tehnyt,” nainen
sanoi Sykarin
miehille.
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“Olisiko Hän
Kristus?”
Miehet
lähtivät
kaupungista
Jeesusta
katsomaan.

Sillä aikaa opetuslapset pyysivät Jeesusta syömään.
Mutta Jeesus sanoi, “Minun ruokani on se, että
täytän lähettäjäni tahdon ja vien Hänen työnsä
päätökseen.” Hänen työnsä oli tuoda ihmisiä
Jumalan luo.
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Monet
samarialaiset
uskoivat
Häneen naisen
sanojen vuoksi.
He pyysivät
Jeesusta
jäämään heidän
luokseen, ja
Jeesus jäikin
pariksi
päiväksi.

16
Vielä
useammat
uskoivat
Jeesuksen
omien sanojen
tähden. He
sanoivat, “Me
olemme nyt itse
kuulleet häntä,
ja tiedämme,
että hän todella
on maailman
pelastaja.”
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Nainen Kaivolla
Tämä kertomus löytyy Raamatusta,
Joh. 4

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”
Ps.119:130

Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän
kutsuu synniksi. Synnin rangaistus on kuolema.
Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän
lähetti poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään
rangaistuksemme. Jeesus nousi kuolleista ja
nousi taivaaseen! Nyt Jumala voi antaa
sinulle synnit anteeksi.
Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle:
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani
ja elää nyt. Tule elämääni ja anna minulle synnit
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin
olla kanssasi iankaikkisesti. Auta minua elämään
Sinun lapsenasi. Aamen. Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!

