
Taivaassa suunniteltu





Minä johdatan heitä, 

kun he kulkevat rukoillen.
Jer 31:9





Kohtaaminen Sykarissa, Joh. 4

1. Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että 
Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin 
Johannes 2. — vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan 
hänen opetuslapsensa — 3. jätti hän Juudean ja 
meni taas Galileaan.

4. Mutta hänen oli kuljettava Samarian 
kautta. 5. Niin hän tuli Sykar nimiseen Samarian 
kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä 
Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. 6. Ja siellä oli 
Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, 
istui hän lähteen reunalle. Ja oli noin kuudes hetki.
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Kohtaaminen Sykarissa, Joh. 4

7. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan 
vettä. Jeesus sanoi hänelle: "Anna minulle 
juoda". 8. Sillä hänen opetuslapsensa olivat 
lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan.
9. Niin Samarian nainen sanoi hänelle: "Kuinka sinä, 
joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, 
samarialaiselta naiselta?" Sillä juutalaiset eivät 
seurustele samarialaisten kanssa.



Kohtaaminen Sykarissa, Joh. 4

10. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "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." 11. Nainen sanoi 
hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja 
kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä 
vesi? 12. Et kai sinä ole suurempi kuin meidän 
isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja 
joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?"



Kohtaaminen Sykarissa, Joh. 4

13. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "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". 15. Nainen sanoi hänelle: 
"Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi 
jano eikä minun tarvitsisi käydä täällä 
ammentamassa".
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Kohtaaminen Sykarissa, Joh. 4

16. Jeesus sanoi hänelle: "Mene, kutsu miehesi ja 
tule tänne". 17. Nainen vastasi ja sanoi: "Ei minulla 
ole miestä". Jeesus sanoi hänelle: "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."



Kohtaaminen Sykarissa, Joh. 4

19. Nainen sanoi hänelle: "Herra, minä näen, että 
sinä olet profeetta. 20. Meidän isämme ovat 
kumartaen rukoilleet tällä vuorella; ja te sanotte, 
että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee 
kumartaen rukoilla." 21. Jeesus sanoi hänelle: 
"Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile 
Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa.



22. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me 
kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä 
pelastus on juutalaisista. 23. Mutta tulee aika ja on 
jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä 
ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä 
tahtoo. 24. Jumala on Henki; ja jotka häntä 
rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja 
totuudessa."

25. Nainen sanoi hänelle: "Minä tiedän, että 
Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; 
kun hän tulee, ilmoittaa hän meille 
kaikki". 26. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen se, 
minä, joka puhun sinun kanssasi".





”Usko on elävä, uhkarohkea luottamus 
Jumalan armoon, niin varma, että voisi 
tuhannen kertaa kuolla sen puolesta.

Ja sellainen Jumalan armoon luottaminen 
ja tunteminen tekee iloiseksi, uskaliaaksi 

Jumalaa ja kaikkia luotuja kohtaan, 
sen vaikuttaa Pyhä Henki uskossa.” 



”Siitä tullaan ilman pakkoa halukkaiksi 
mielellään tekemään hyvää jokaiselle, 

palvelemaan jokaista, 

kärsimään kaikkea rakkaudesta Jumalaan 
ja Hänen ylistyksekseen, 
koska Hän on osoittanut 

niin suuren armon.” 

Luther, roomalaiskirjeen esipuheessa




