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Elämän lähde 
 
”Armo teille ja Rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.”  
Tälle sunnuntaille on annettu aiheeksi: ”Elämän lähde.”  
 
Ja evankeliumi on kirjoitettuna Joh. evankeliumin 4.luvussa, jakeet 5-26.  
Niin Herra, Pyhitä meidät totuudessasi, sinun Sanasi on totuus, Jeesuksen nimessä, aa-
men.  
Evankeliumitekstimme kertoo samarialaisen naisen ja Jeesuksen kohtaamisesta ja vuoro-
puhelusta.  
Jeesus kohtaa naisen Sykar-nimisessä Samarian kaupungissa Jaakobin lähteellä.  
Se oli oiva paikka opettaa naista elämän veden virvoittavasta vaikutuksesta.  
Tekstimme kertoi myös siitä, että Jeesus oli toiselta olemukseltaan ihminen, koska Hän oli 
matkasta väsynyt. Hän tarvitsi ja kaipasi myös ruumiin virvoitusta, kirkasta lähdevettä  
Ihminenhän on 70 prosenttisesti vettä. Näin ovat viisaat opettaneet ja sanoneet. Ja kun me 
riittävästi rasitamme ruumistamme, niin tämä vesimäärä vähenee. Se tulee hikenä ulos. 
Myös kuuma helle saa saman vaikutuksen aikaiseksi. Nestevajaus syntyy.  
 
Nestetankkaus on urheilijallekin välttämätön, ettei uupumus kohtaa kesken pitkän matkan.  
Se on meille kaikille välttämätön. Nestettä me tarvitsemme, jotta pysyisimme kunnossa.  
Se on vielä tärkeämpää kuin ruoka. Ilman ruokaakin ihminen pärjää viikkotolkulla, kunhan 
saa riittävästi nestettä, hivenaineita ja vitamiineja. Jopa pelkällä hyvällä vedellä monet ovat 
paastonneet pitkiäkin aikoja. Mutta kuiva muona ilman nestettä ei pitkälle auta.  
Valitettavasti hyvää raikasta vettä ei kaikkialla ole saatavilla. Monet joutuvat jopa kura-
lammikosta noutamaan nestettä hengen pitimiksi eri puolilla maailmaa. Afrikassa, kuumilla 
ja kuivilla alueilla monet jopa nääntyvät veden puutteeseen. Ja monet sairaudet tappavat 
saastuneen veden seurauksena.  
Tämä Jeesuksen kanssa keskusteleva nainenkin tarvitsi vettä ja sitä hän oli tullut hake-
maan.  
 
Tämä oli hyvä lähtökohta Jeesukselle puhua naiselle todellisesta elämän vedestä. Ilman 
sitähän ihminen ei eläkään todellisesti, eikä pääse kokemaan iankaikkisen elämän makua 
eikä pääse perille iankaikkiseen elämään.  
Niin kuin ruumis tarvitsee hyvää vettä, niin sielukin tarvitsee sitä vettä, joka kumpuaa ian-
kaikkiseen elämään.  
Tämä vesi on monille tänäkin aikana pimeän peitossa. Se oli naisellekin, joka keskusteli 
Jeesuksen kanssa.  
 
Jeesus sanoi naiselle: ”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.”  
Tätä vettä mekin tämän ajan naiset ja miehet tarvitsemme.  
Nainen ei vielä tässä vaiheessa ymmärtänyt, että Jeesus puhui hänelle sielun ravinnosta. 
Siitä vedestä, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään asti.  
Sen kertoo meille naisen vastaus: ”Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on 
syvä,; mistä sinulla sitten on se elävä vesi?”  
Näin pimitettyvä mekin olemme monesti elävän veden suhteen ja vallankin silloin, kun us-
kon asiat eivät ole vielä kirkastuneet meille. Vasta sitten, kun olemme päässeet elävän 
veden makuun uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, vasta sitten me ymmärrämme, että 
iankaikkisen elämän sanat ovat vain Jeesuksella Kristuksella.  
Tämän oivalsivat Jeesuksen kanssa vaeltaneet opetuslapsetkin.  
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Kun Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että ”tahdotteko tekin mennä pois”, silloin Pietari no-
peana miehenä vastasi:  
”Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat; ja me uskomme 
ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä.” Joh.6:68-69.  
Siinä Pietari 12 opetuslapsen puolesta vastasi näin. Se oli samalla heidän uskontunnus-
tuksensa.  
Tosin Juudas, joka oli vielä heidän seurassaan, ei uskonut näin, tai sitten hän luopui us-
kosta myöhemmin. Hänhän varasti myöskin yhteisiä varoja omaan käyttöönsä. Epärehelli-
senä ja syntiin sidottuna miehenä hänestä tuli lopulta Jeesuksen kavaltaja.  
Tuo samarialainen nainen näki Jeesuksessa vain inhimillisen ihmisen, kun hän sanoi Jee-
sukselle: ”Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän 
kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?”  
Näin myös tänä päivänä monet näkevät. Myös Raamattu on monien mielestä vain kirja 
monien muitten kirjojen joukossa. He eivät ymmärrä eivätkä näe sitä, että se on Jumalan 
Pyhän Hengen kautta kirjoitettu kirja, kirja, jonka sana uskolla vastaanotettuna pelastaa ja 
tuo sydämeen todellisen elämän ja Pyhän Hengen täyteyden.  
Lehtimajajuhlan viimeisenä päivänä Jeesus huusi kansalle: ”Jos joku janoaa, niin tulkoon 
minun tyköni ja juokoon.  
Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän 
veden virrat.  
Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki 
ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu.” Joh.7:37-39.  
Tänäänkin Jeesus huutaa meille samaa. Jeesuksella on annettavana meille todellista elä-
män vettä, ruokaa ja juomaa. Jesajan kirjan 55: luvussa puhutaan tästä samasta asiasta. 
Siellä kirjoitetaan jakeissa 1-3:  
1. Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, osta-
kaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa.  
 
2. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? 
Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä.  
3. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää.  
Siinä todellisen elämän antaja rakkaasti kutsuu meitä tulemaan elävän veden äärelle.  
Miksi näin, kysymme?  
Ja vastaus tulee esille tuosta Raamatun kohdasta. Siksi, jotta meidänkin sielumme virvoit-
tuisi Jumalan sanan lihavuuden ääressä ja saisimme todellisen elämän.  
Meidän tulisikin jatkuvasti kallistaa hengen korvamme kuulemaan Jumalan sanan ääntä. 
Sanaa tulisi paljon kätkeä sielumme sisimpään.  
Sitä kautta me saamme sieluumme sitä ravintoa, jota me kipeästi tarvitsemme . Ilman Sa-
nan leipää ja juomaa uskomme näivettyy ja jopa kuolee.  
 
Tälle lähteelle Herramme Jeesus kutsui myös samarialaista naista. Hän sanoi: ” "Jokainen, 
joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, 14. 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."  
Jeesuksen antama elävä vesi tuo todellakin iankaikkisen elämän sieluumme ja henkeem-
me.  
 
Ei vieläkään nainen ymmärrä, mitä Jeesus tahtoo hänelle sanoa. Hänen sielunsa pysyy 
pimitettynä. Tosin hän pyytää sitä vettä, mutta edelleen hän on sitä mieltä, että Jeesus 
puhuu tästä ajallisesta vedestä.  
Hän sanoo Jeesukselle: "Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano eikä minun 
tarvitsisi käydä täällä ammentamassa."  
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Tämän vuoropuhelun jälkeen Jeesus menee syvemmälle naisen elämään. Hän hienova-
raisesti pyytää naista, että hän menisi, kutsuisi miehensä ja he yhdessä tulisivat hänen 
luokseen.  
Nyt nainen joutuu paljastamaan totuuden. ”Ei minulla ole miestä”, hän sanoo.  
Jeesus näki tämän jo edeltä. Hän halusi paljastaa naiselle hänen elämänsä tilan. Hän sa-
noi naiselle: "Oikein sinä sanoit: 'Ei minulla ole miestä', 18. sillä viisi miestä sinulla on ollut, 
ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi; siinä sanoit totuuden."  
Naisen eläntilanne tulee paljastettua. Hän oli ollut viisi kertaa naimisissa. Miehet olivat il-
meisesti kuolleet, sillä Raamatun mukaan kuolema vain erottaa heidät toisistaan. Nyt hän 
eli joko avoliitossa tai sitten käytti hyväkseen toisen miestä.  
 
Toisin sanoen. Hän eli irtosuhteessa.  
Eikö tämä ole kuva myöskin tästä ajasta. Moni elää yhdessä miehen tai jopa useamman 
miehen kanssa sitoutumatta avioliittoon. Ehkä ajatellaan, että on helpompi päästä eroon, 
kun ei sitoudu Jumalan edessä kristilliseen avioliittoon. Tällaista suhdetta Jeesus ei hy-
väksy oikeaksi parisuhteeksi. Tällaisesta suhteesta Jeesus haluaisi tehtävän parannusta.  
 
Nyt nainen tuli kuitenkin paljastettua. Ja ehkä hänen sydämensä heräsi, koska nyt hän 
näkee jo, että Jeesus on ainakin profeetta. Jumalaa vieläkään nainen näe Jeesuksessa.  
Nyt nainen ohjaa keskusteluun rukouksesta. Pois omasta itsestään. Näinhän ihminen use-
ammin käyttäytyy. Kun sana alkaa polttaa sisintä, niin silloin käännetään puheenaihe jo-
honkin muuhun.  
 
Tosin tässä tapauksessa aihe on ihan ok. Ehkä Jeesus vaikutti naisessa tämän aihepiirin 
muistelemisen.  
Rukouksen kautta nainenkin niin kuin mekin voimme tehdä parannusta synneistämme.  
Voimme tunnustaa Jeesukselle oman tilamme. Sitä kautta me käymme sille lähteelle, jos-
sa meidän syntimme pyyhitään pois ja jossa sydämeemme tulee puhtaaksi. Jumalan rau-
ha ja lepo saavuttavat meidät.  
Sanoohan Jeesus: ”Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä pois.”  
Ja Joh.14:27:ssä hän sanoo: ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan 
teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko mur-
heellinen älköönkä peljätkö.”  
Jeesus antaa synnin tähden rauhattomaan sydämeemme oman rauhansa, kun tulemme 
hänen ristinsä veren puhdistuslähteelle. Siellä saadaan siis uusi elämä ja uusi suunta elä-
mällemme. Suunta, jossa katselemme Hänen ja Hänen sanansa kautta uuteen päämää-
rään, joka on taivaskoti. 
  
Paavalikin sanoo Filippiläiskirjeessään, 3:12-14:  
”Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän 
sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.  
13. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, 
mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,  
 
14. minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella 
kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.”  
Paavali antaa ymmärtää, että elämämme on vielä vajavaista, emme ole vielä tulleet täy-
dellisiksi. Hän sanoo kuitenkin rientävän voittopalkintoa kohden  
Siksi hän sanoo panevansa kuitenkin kaikki menneisyyden painot pois. ”Unhottaen sen, 
mikä on takana, ja kurottaen sitä kohti, mikä on edessäpäin.”  
Paavalin katse oli kohti tulevaa, kohti päämäärää eli voittopalkintoa.  
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Minulla on se näkemys, että me tämän ajan kristityt katselemme liikaa omaa kurjuuttam-
me. Oman kurjuutemme katseleminen johtaa herkästi masennukseen ja uskon elämän 
näivettymiseen.  
Raamatun sanan lupaukset sen sijaan rohkaisevat meitä katsomaan Herran voittoon ja 
Hänen kauttaan taivaan ihanuuteen.  
Elämän lopussa Paavali kirjoittaa nuorelle Timoteukselle 4:7-8:  
”Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt.  
8. Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuo-
mari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka 
hänen ilmestymistään rakastavat.”  
 
Saamme uudelleen ja uudelleen nostaa katseemme Jeesukseen Kristukseen ja sitä kautta 
myöskin tulevaan kirkkauteen ja voittopalkintoon taivaassa. Se tuo elämäämme todellista 
elämänmakua ja turvallisuutta, mitä me joka päivä tarvitsemme. Keskustelun loppuvai-
heessa naisen silmät alkavat pikkuhiljaa avautua uuden elämän ihmeelle.  
 
Hän antaa ymmärtää, ettei hän ole ihan tietämätön Jumalan sanasta.  
Hän sanoo Jeesukselle: ”Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristuk-
seksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki.”  
Tämän sanan jälkeen Jeesus paljastaa naiselle itsensä. Hän sanoo: ”Minä olen se, minä, 
joka puhun sinun kanssasi.”  
 
Nyt nainen sai mietittävää kylliksi. Sopivasti opetuslapsetkin tulivat paikalle. Silloin nainen 
jätti vesiastiansa ja lähti kaupunkiin.  
Siellä hän kertoi ihmisille kokemastaan ja näkemästään. ”Tulkaa katsomaan miestä, joka 
on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus?”  
Jeesus oli kylvänyt hyvän siemenen naisen sieluun.  
Se myötä usko alkoi orastaa hänen sydämessään.  
Usko alkoi orastaa myöskin monien samarialaisten sydämissä naisen todistuksen tähden. 
Jakeessa 39 sanotaan: ”Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen 
puheen tähden, kun tämä todisti: Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt.”  
Kaupunkiin tuli vipinää. Monet kiiruhtivat nyt Jaakobin lähteelle kuulemaan häntä. Jakees-
sa 41-42 sanotaan: ”Ja vielä paljoa useammat uskoivat hänen sanansa tahden, ja he sa-
noivat naiselle: Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja 
tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja.”  
Hyvät ystävät! Saako Jeesuksen opetukset ja Jumalan sana synnyttää meidän sydämis-
sämme tätä uskoa, joka lopulta kumpuaa iankaikkiseen elämään?  
Tätä saamme itse kukin omissa mielissämme kysellä.  
 
Olkoon Hänen sanansa meillekin jalkaimme lamppuna ja valkeutena tiellämme, kuten 
psalmistalle aikoinaan ja monille muille ihmisille kautta pitkän kirkkohistorian.  
 
Rukoilkaamme: Kiitos Jeesus sanasi opetuksesta tänäänkin. Anna sanasi vaikuttaa meis-
säkin uskoa sinuun, niin kuin se vaikutti syntisessä naisessa ja monissa muissa samaria-
laisissa ihmisissä. He antoivat Jeesus sinusta hyvän todistuksen, ”että tämä totisesti on 
maailman Vapahtaja.” Anna meillekin sitä samaa todistusintoa. Aamen.  
 
Tämä saarna on pidetty Ruotsin kiertueella Karlskogassa Österin kirkossa  
su 17.01.2010 


