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Jeesus on ratkaisu 
 
”Nainen sanoi: `Minä tiedän kyllä, että Messias tulee,` - Messias tarkoittaa Kristusta. -` Kun hän 
tulee, hän ilmoittaa meille kaiken.` Jeesus sanoi: `Minä  se olen, minä, joka tässä  puhun kanssasi.` 
Juuri silloin tulivat opetuslapset paikalle. Heitä hämmästytti, että Jeesus puhui naisen kanssa, 
mutta kukaan ei kuitenkaan kysynyt, mitä hän tahtoi ja miksi hän puhui naiselle. Nainen jätti 
vesiruukkunsa siihen, meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille: `Tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka 
kertoi minulle kaiken mitä olen tehnyt! Olisiko hän Messias?` Ihmiset lähtivät kaupungista ja tulivat 
Jesuksen luo.” Joh. 4:25-30 
 
Mikä ihana Raamatun lukukappale yllä oleva onkaan! Jeesus ilmoittaa tämän hämmästyttävän 
totuuden ensimmäistä kertaa samarialaiselle naiselle. Hän ei ollut vielä edes omille 
opetuslapsilleen ilmoittanut näin tarkasti kuka hän todella on. Mutta nyt, tässä, hän ilmoittaa sen 
vähäpätöiselle huonomaineiselle naiselle, joka vielä kuuluu juutalaisten keskuudessa halveksittuun 
samarialaisten kansanryhmään. Juutalaisten ja samarialaisten välinen halveksunta ja vihanpito 
juonsi juurensa kauas historiaan, vuosisatojen taakse, aikaan pohjoisen valtakunnan eli Israelin 
hävittämiseen, ja pakkosiirtolaisuudesta paluun aikaan. 
 
Tämä nainen, jota juutalaiset halveksivat hänen taustansa vuoksi, oli vielä halveksittu oman 
kansansakin keskuudessa kunniattoman elämäntapansa vuoksi. Hän eli viiden miehen jälkeen 
suhteessa miehen kanssa, joka ei ollut hänen laillinen miehensä. Hänelle Jeesus paljasti totuuden 
itsestään; kuka hän on. Ja mitä sitten tapahtui? Nainen unohti nöyryytetyn tilansa ja riensi 
kaupunkiin kutsumaan ihmisiä Jeesuksen luo. Tässä meillä varsinainen evankelista, joka saa ihmiset 
sankoin joukoin lähtemään Jeesuksen luo.  
   
Tekstijaksossamme on kaksi ensimmäistä kertaa. Ensimmäinen kerta, kun Jeesus ilmoittaa itsensä 
Messiaaksi ja ensimmäinen taltioitunut kertomus ihmisestä, joka tuo sankoin joukoin kansaa 
Jeesuksen luo. Ja kysymyksessä on samarialainen nainen. Kertomus hänen ja Jeesuksen 
kohtaamisesta kannattaa lukea kokonaisuudessaan Johanneksen evankeliumin neljännen luvun 
jakeista 3-42.  
 
Mitä yllä kerrottu puhuu meille tänä päivänä? Se puhuu meille Jumalan Jeesuksessa ilmenneen 
rakkauden ja hyväksynnän kokonaisvaltaisuudesta. Se puhuu siitä, että Herramme ei hyväksy 
syntiä, mutta hän rakastaa tavallista syntistä ihmistä, myös naista. Ja se kertoo meille siitä, mitä 
tuo rakkaus saa meissä aikaan. Se synnyttää meissä ilon olla kutsumassa muitakin Jeesuksen luo. 
Sillä hän on vastaus. Hän on ratkaisu maailman ongelmiin. Hän on ratkaisu esimerkillään, mutta 
ennen kaikkea hän on ratkaisu, koska hän on elävän Jumalan ainosyntyinen Poika, joka sovitti 
maailman synnit Golgatan ristillä, nousi ylös ja astui taivaaseen. Hänen jälkeensä saimme Pyhän 
Hengen, joka ilmoittaa meille, että Jeesus on ratkaisu. Oli ongelmamme mikä tahansa, vastaus on 
Jeesus. 
   
Ekumeenisella vastuuviikolla tartutaan tänä vuonna naisten ja tyttöjen epätasa-arvoon, joka on 
osassa maailmaa hienovaraisempaa ja osassa taas silmiinpistävän räikeää. Tätä vastaan meidän on 
kristittyinä noustava, inhimillisesti ja hengellisesti. Me olemme saaneet Pyhän Hengen. Me 
voimme mennä kaikkein pyhimpään Isän eteen neuvotteluun ristin muotoisesta portista. Meillä on 
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lupa. Isä odottaa. Meidän on rakkaudessa oltava rukousneuvottelussa Jumalan kanssa, tuotava 
tämä epäoikeudenmukainen kohtelu valtaistuinsaliin ja ojennettava Jeesukselle, joka rukoilee 
kanssamme. Hän on ratkaisu. Meidän on noustava käytännön tasolla rakkaudessa muistuttamaan 
toinen toisiamme siitä, mitä me hyväksymme ja mitä emme. Vain taivaitten taivaat ovat rajana 
siinä, kuinka monimuotoisesti sen teemme, sillä Jeesus on ratkaisu. Yhdessä miehinä ja naisina me 
olemme Jumalan kuva, yhdessä tasa-arvoisina me voimme rakentaa tulevaa maailmanaikaa, jonka 
yllä lepää Herramme siunaus.  
 
Jos kerran Jeesus hyväksyy samarialaisen naisen ja antaa hänelle kunnian kuulla ensimmäisenä 
kuka hän on, niin eikö hän silloin nosta naisen tasa-arvoisesti miesten rinnalle elämään ja 
vaikuttamaan? Hän antaa ihmisarvon halveksitulle. Emmekö mekin antaisi?  
 
Rukoilemme: Jumalamme, Isä, Poika ja Pyhä Henki sinä joka olet arvollinen ottamaan vastaan 
ylistyksemme, kiitoksemme ja kunniamme. Anna meille anteeksi meidän syntimme ristin 
lunastustyön tähden. Rohkeasti me astumme portista sisään kiitosta veisaten sinun pyhien 
kasvojesi eteen. Ja tunnustamme, ei meillä mitään tuotavaa, ei meillä rakkautta, hyvää tahtoa, 
mutta sinussa on. Siksi me sitä sinulta anomme, anna meidän tulla sinun rakkauttasi ääriämme 
asti täyteen, niin että rakkaudellasi rakastaisimme lähimmäisiämme ja itseämme. Isä, me 
pyydämme Jeesuksen esimerkin rohkaisemana rohkeutta nousta sortoa ja väheksyntää vastaan.  
Isä, katso heitä, jotka tänäänkin kärsivät. Tänään me puhumme sinulle erityisesti naisista ja 
lapsista. Jeesus me rukoilemme sinua heidän puolestaan. Armahda heitä. Me rukoilemme myös 
sortajien ja hyväksikäyttäjien puolesta. Anna heidän ymmärtää tekojensa seuraukset. Pysäytä 
heidät. Armahda heitä. Me rukoilemme itsemme puolesta. Osoita meille missä ja miten voisimme 
toimia konkreettisesti sinun rakkaudessasi epätasa-arvoa vastaan. Armahda meitä. Sinun rauhasi 
tulkoon meidän rauhaksemme, sinun rakkautesi tulkoon meidän rakkaudeksemme, sinun 
rohkeutesi tulkoon meidän rohkeudeksemme. Aamen. 
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