
Samarialainen nainen – Joh. 4:1-42 – 1.Joh. 3:19b-20 
Kuvat: Lastenmission kierrekirja Jeesuksen elämä 2 

 

Aloitus: (isot silmälasit päähän) Miltä susta tuntus kohdata ihminen, joka näkisi kaikki sun salaisetkin aja-

tukset? Tietäs koko elämäsi ajalta kaiken, mitä olet tehnyt ja mitä jättänyt tekemättä? Pelottavaa? Jumala 

on sellainen, hän näkee ja tietää kaiken. Mutta pitääkö Jumalaa pelätä, kun oot tehnyt jotain väärää ja 

omatunto syyttää? lupaa 1. Joh. 3:19b-20. Kun uskot Jeesukseen, voit olla ihan rauhassa. 

 

Kartta (näkyy Juudea, Samaria ja Galilea) 

Jeesus matkusti opetuslasten kanssa Juudeasta Galileaan ja hänen oli kuljettava sinne Samarian kautta. 

Se oli nopein reitti. Juutalaiset välttivät Samarian kautta kulkemista, koska Juutalaiset eivät pitäneet sa-

marialaisista, eivät halunneet olla missään tekemisissä heidän kanssaan. Mutta Jeesus, joka kuului juuta-

laiseen kansaan, rakastaa kaikkia ja hän tiesi, että Samariassa oli eräs henkilö, joka tarvitsi häntä ja hänen 

apuaan. 

 

Kuva 1 

Jeesus saapui matkallaan Sykar-nimiseen kaupungin kaivolle. Oli keskipäivä ja tosi, tosi kuuma. Jeesus oli 

uupunut, kaivolle saapuminen oli varmasti enemmän kuin toivottua. Opetuslapset lähtivät kaupunkiin os-

tamaan ruokaa, mutta kaivolle, missä Jeesus oli, tuli yllättävä vieras.  

 

Kuva 2 

Normaalisti vesi haettiin aamuvarhaisella tai illalla, kun ei ollut niin kuuma. Ja vedenhakumatkat olivat 

myös yleensä hyviä yhteisiä retkiä naisille. Mut nyt keskipäivällä paikalle saapui yksinäinen nainen. Miksi 

nainen tuli päivän helteisimpään aikaan ja vielä yksin kaivolle? Naisen elämässä oli syntiä ja hän häpesi 

itseään ja elämäänsä ja hän karttoi muita ihmisiä, hän oli jäänyt yhteisönsä ulkopuolelle.  

 

Ehkä sinullakin on ollut sellaisia hetkiä, ettet haluaisi kohdata ketään ihmistä. Hävettää, mitä olet tehnyt 

tai sanonut tai ihan vaan sitä, millainen olet. Tai ehkä joku on sanonut sinulle, että sinua ei tarvita, jospa 

sinua ei edes olisi, olet täysepäonnistuja. Minusta on tuntunut useinkin, että mun on parempi olla yksin, 

poissa toisten silmistä, kun olen niin epäonnistunut ihminen. Miksipä kukaan minusta välittäisi. Mut se ei 

oo totta. 

 

Tämä nainenkin sai sen ymmärtää, sillä hänen yllätyksekseen, Jeesus puhui hänelle… pyysi saada vettä. 

Miksi? Eihän juutalaiset miehet yleensä juttele samarialaisille naisille? Miten se vielä haluaa juoda vettä 

naisen astiasta? Jeesus välitti naisesta, josta muut eivät välittäneet. Samoin hän välittää sinusta ja mi-

nusta, ja siitä kaverista, joka meitä ärsyttää ja siitä, joka koulussa aina häiritsee ja siitäkin, joka kiusaa.  

Jokainen ihminen, sinäkin, olet Jeesukselle rakas, olet ainutlaatuinen ja tärkeä. 

Kuva3 

Naisen uteliaisuus heräsi: kuka tämä mies on? Heidän keskustelunsa jatkui. Jeesus sanoi naiselle: 4:10. 

Nainen ei tiennyt kenen kanssa jutteli ja sanat Jumalan antamasta lahjasta, kuulostivat arvoituksellisilta, 

mitä ne tarkoittavat. Nainen luuli, Jeesus puhuu normaalista vedestä, mutta Jeesus sanoi: Joh. 4:13,14 

(vesilasi) Onko sinulla ollut jano? Haluisitko sinä juoda vettä, josta ei koskaan tule jano? Oishan se aika 

kiva. Mutta Jeesus ei puhut nyt normaalista janosta ja vedestä. Hän puhuu meidän janosta saada tuntea 

Jumala. Jokaisella ihmisellä on kaipuu Jumalan luokse. (Näytä vaneri-ihminen, ristinmuotoinen kolo rin-

nassa) Meissä jokaisessa on syntymästämme saakka ikään kuin tyhjä tila elämässämme, jonka voi täyttää 

vain Jumala. Voidaan ajatella, että se on ristinmuotoinen, niin se muistuttaa meitä Jeesuksesta. Ihminen, 



joka ei tunne Jumalaa, ei usko Jeesukseen, yrittää täyttää elämän tyhjyyttä muilla asioilla. Millä? (yritä 

laittaa ristin paikalle esineitä) rahalla, maineella, harrastuksien tuomalla mielihyvällä, kauneudella, tava-

roilla, mukavuuksilla… Ne yrittävät ottaa Jeesuksen paikan, tulee meille tärkeämmäksi kuin Jeesus. Mutta 

ne ei oikeasti sovi siihen, ne ei voi korvata Jeesusta. 

  ESSI JA ELMERI -VÄLISPIIKKI 

Kuva 3 

Tämä nainen kaivolla oli yrittänyt täyttää Jumalan paikkaa monella väärällä tavalla, mitkä vain tuhosivat 

hänen elämäänsä. Jeesus tiesi kaiken tämän naisen elämästä, vuosienkin takaa. Nainen ei voinut salata 

Jeesukselta mitään. Jeesus tiesi, että naisen perhe oli hajonnut monta kertaa, hänellä ei ollut enää sitä 

miestä, jonka kanssa hän oli mennyt alun pitäen naimisiin. Vaikka Jeesus näki kaikki väärätkin asiat naisen 

elämässä, silti Jeesus rakasti häntä ja halusi, että nainen oppii tuntemaan Jumalan ja saa syntinsä anteeksi. 

Mutta ensin naisen täytyi tunnustaa olevansa syntinen ihminen ja tarvitsevansa Jeesusta. 

Onko sinun helppo tunnustaa syntisi tai epäonnistumisesi? Minun ei ainakaan ole. Hävettää. Raamattu 

lupaa meille: 1.Joh. 3:19b-20. (ääneen) Koska Jeesus jo tietää kaiken sinusta ja elämästäsi ja hän silti ra-

kastaa sinua, sinä voit olla ihan rauhassa, kun uskot Häneen. Jumala on suuri ja täynnä rakkautta sinua 

kohtaa, joten siksi sinä voit rohkeasti tulla Jumalan eteen rukoillen ja tunnustaa syntisi ja epäonnistumi-

sesi. Jeesus on ristillä kuollessaan jo kärsinyt rangaistuksen, mikä sinulle ja minulle kuuluisi. Kun sinä uskot 

Jeesukseen, (laita punainen risti vaneri-ihmisen rintaan) Jeesus elää sinussa, sinä saat olla vapaa ja onnel-

linen, kaikki on anteeksiannettu.  

Kuva 4 

Jeesus halusi tämän naisenkin ymmärtävän ja myöntävän, että hän oli syntinen ja tehnyt väärin Jumalaa 

ja toisia ihmisiä kohtaan. Naisen oli vaikea kuitenkaan puhua siitä. Ehkä hän vähän kiemurteli ja hänen oli 

vaikea olla. Hän rupesi puhumaan, missä on oikea paikka rukoilla, eli vaihtoi puheenaihetta.  

Meidänkin on helpompi puhua siitä, kuinka aina rukoilen opitun iltarukouksen tai käyn kirkossa jouluna ja 

pääsiäisenä, ja kyllähän me eletään täällä kristityssä Suomessa. Tiedän, miten kuuluu elää kristittynä. 

Mutta olennaista ei ole se, mitä sinä teet, vaan että myönnätkö sinä tänään tarvitsevasi Jeesusta autta-

jaksesi ja pelastajaksesi? Usko Jeesukseen ei ole opittuja tapoja, ei sääntöjen noudattamista, vaan se on 

elämää Jeesuksen kanssa. Jeesus asuu sinussa, ohjaa sinun ajatuksiasi ja tekemisiäsi, puhuu sinulle ja sinä 

voit puhua hänelle. Hän on koko ajan kanssasi ja tietää kaiken elämästäsi… ja rakastaa.  

Jeesus ei luovuttanut, vaan lopulta kertoi naiselle, kuka hän oikeasti oli. Hän auttoi naista ymmärtämään 

Jeesuksen olevan luvattu pelastaja, ainoa, joka voi häntä auttaa. Jeesus antoi naiselle synnit anteeksi ja 

sitä myöten elämän ilon ja tarkoituksen, sekä vapauden. Hänen ei enää tarvitsisi kulkea yksin ja piileskellä 

muita ihmisiä. Jeesus täytti sen tyhjän paikan naisen sydämessä. Hän sai oppia tuntemaan Jeesuksen, hä-

nen suurin kaipuunsa, janonsa tuli sammutetuksi. Kun nainen ymmärsi, kuka Jeesus oli, mitä tapahtui? 

Hän juoksi toisten luo ja kertoi Jeesuksesta ja siitä, mitä Jeesus oli tehnyt. Miten ihmiset reagoivat?  

Kuva 6 

Tulivat Jeesuksen luo. Monet heistä uskoivat Jeesukseen. He saivat kaiken anteeksi ja antoivat koko elä-

mänsä Jeesukselle. Vau!  

(isot silmälasit) Se, että Jeesus näkee ja tietää elämästäsi kaiken, on helpottavaa. Sä kelpaat sellaisena 

kuin oot, eikä Jeesus aja sua koskaan pois luotaan. Silloin kun sä töpeksit, niin Jeesus on kädet ojossa 

odottamassa sinua takas luoksensa. (sydän+kädet -tyyny) Kun Jeesus elää sinussa, hän vaikuttaa sinussa 

myös halun kertoa muillekin, mitä Jeesus on tehnyt; miten sinä ole oppinut tuntemaan Jeesuksen tai mil-

laisia rukousvastauksia olet saanut. Ja monet muutkin tulevat Jeesuksen luo. 1.Joh. 3:19b-20 


